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Tau, Lietuva ... 
Ne visos minėtinos dienos yra džiaugsmingos. Tačiau 

kai kurios ir liūdnos savo prasme lenkia džiaugsmingąsias. 
Prie tokių galima skirti ir liepos 17-ąją - Dariaus-Girėno 

tragišką žūtį, nuo kurios jau praėjo 77 metai. 
V ITOJI praeitis dar gyva, dar kalbanti visiems lietu-s viams, o ypač Lietuvoje nebegyvenantiems, vis prime

na, kad tėvynę galima mylėti ir iš tolo. Mylėti darbais, 
žygiais, pasiaukojimais, nieko neprašant, bet tik duodant. 
Steponas Darius ir Stasys Girėnas buvo lietuviai, JAV pilie
čiai, savo gyvenamajam kraštui atidavę, kas jam priklauso, 
abu kariai savanoriai, abu naudingi Amerikos lakūnai, vi
suomenės veikėjai. Gimę Lietuvoje, "pirmabangiai" emig
rantai, bet niekados nepamiršę savo gimtojo krašto, kuria
me vos keletą metų tegyvenę. Nei nuotolis, nei laikas, nei 
labiau civilizuota aplinka jų nepakeitė - Lietuva jiems išli
ko brangi ir todėl neužmirština, tikra ir svarbiųjų gyvenimo 
dalis, vadovė ir žygiams atlikti. "Tau, jaunoji Lietuva" - aiš
kiai eabrėžta testamente, be jokių išlygų ar tikintis atlygini
mų. Stai šitokių ar panašių žygių reikia ir dabar. Lietuva tu
ri būti jais garsinama, kad krautųsi naudingas dvasinis kapi
talas, kurio nuošimčiais ne mažiau kaip fondų lėšomis galė
tume puoselėti lietuvybę. Iš anapus į Amerikos žemyną nuo 
seno buvo įprasta žiūrėti kaip į pajėgią šalį, visada finansiš
kai padedančią paramos reikalingiems. Ir į išeiviją per dau
gelį metų žiūrėta pirmiausia kaip į neblogą finansinį šaltinį. 
Daugeliui tėvynėje kiekvienas išeivis atrodo kaip "turtingas 
amerikonas", o visa kita - ne taip svarbu. Dariaus-Girėno 
žygis parodė kitą pusę, bent jau pamąstyti kviečiančią, kad 
Amerikos žemynas - ne vien tik pinigai ir kad ne visi emig
rantai čia tik pinigų teieško. 

T RAGIŠKAI Saldino miške užsibaigęs Dariaus-Girė
no skrydis į tėvynę tautoje sukėlė nusivylimą ir liūde
sį. Bet kartu ir pasididžiavimą - štai ką mes savo jė

gomis padarėme. Šitas nerašytas nuosprendis sujudino 
tautą - Dariaus ir Girėno vardu buvo tuoj pat pavadintos 
gatvės, mokyklos, organizacijos; buvo statomi paminklai, 
žygis įrašomas į vadovėlius ir tautos istoriją. Jei ne šių drą
sių lakūnų žūtis, gal tasai jų skrydis ir nebūtų buvęs taip 
jautriai įvertintas ir įamžintas, nes gyvybių auka tėvynei 
nuopelnus didina. Okupavę Lietuvą rusai-komunistai 
šitokią įžvalgą stengėsi naikinti visomis jėgomis. Visa, kas 
Lietuvą garsino ar išreiškė jai ištikimybę bei meilę, buvo 
naikinama ar bent slepiama. Taip buvo užgožta ir Dariaus
Girėno garbė; augantis jaunimas nedaug ką apie juos žino
jo. Jie atgijo kartu su tautos atgimimu, ir šiandien nebėra 
jokio klausimo, keliančio prieštaravimus dėl Dariaus-Girė
no skrydžio prasmės. Belieka tik prisiminti tiesą, kad visi 
žygiai dėl tėvynės ar tautos meilės, visi kilnūs ir pasiauko
jantys Lietuvos garsinimai įsirašo tautos istorijon amžiams. 
Jie išliks gyvi, kad visas ateinančias kartas skatintų sekti pa
vyzdžiais, kokių kai kada nebegali pateikti sparčiai bėgan
tis, besikeičiantis gyvenimas. Taip ir Kudirkos raginimas iš 
praeities stiprybę semti turėtų būti suprantamas. Tiesa, ne 
visiems yra skirta būti žygeiviais, kovotojais ar aukomis. Bet 
nuošaliai stovintys neturėtų trukdyti tiems, kurie žygiuoja 
praeities žygdarbių įkvėpti. Taipgi svarbu, kad žygdarbiai ir 
žygeiviai, Lietuvos garsintojai nuo sporto iki meno, muzikos 
ar kūrybos pasaulio, nuo partizaninių kovų iki visokeriopo 
tiesos ir kilnių darbų gynimo - visa, kas siekta ir laimėta, 
turėtų drąsiau ir plačiau skleistis ir už Lietuvos ribų. Visi 
lietuviai turėtume jausti šitokius įsipareigojimus. ČS 
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"Daina aš gyvenu" - IX Išeivijos 
lietuvių dainų šventė Toronte 

Mišrus ir jaunimo choras (viršuje), diriguojant šventės meno vadovei D. Viskontienei, atlieka 
kompozitoriaus J. Govėdo kūrinį Viešpaties pasaulis; apačioje - LR ambasadorė Kanadoje G. 
Damušytė ir LR URM užsienio lietuvių departamento direktorius A. Daunoravičius įteikia 
Lietuvos valstybinį apdovanojimą - ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalį šventės meno 
vadovei, Toronto Prisikėlimo parapijos mišraus choro ''Volungė" vadovei, muz. D. Viskontienei 

SIGINA KATKAUSKAITĖ 

Dainuojame pasauliui ir sau 

Prieš savaitę liepos 4 d. Mississaugoje, 
ON, Hershey Centre buvome jspūdingo ren
ginio ir koncerto klausytojais. Cia įvyko išeivi
jos IX Lietuvių dainų šventė Daina aš gyvenu. 
Jos rengėjai- Kanados bei JAV lietuvių bend
ruomenės, Šiaurės Amerikos Lietuvių muzikų 
sąjunga. Šventės globėjas - Kanados lietuvių 
fondas, dainų šventės meno vadovė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. Erdvi salė, skirta 
daugiau sporto renginiams, sukvietė 2,500 
klausytojų, daugiau kaip tūkstantį dainininkų. 
Pradžioje pranešėjas S. Simonavičius pristatė: 
IX Išeivijos lietuvių dainų šventėje dalyvauja 
1014 dainininkų iš 5 valstybių - Anglijos (1), 
JAV (32), Lietuvos (2), Lenkijos (1), Kanados 
(18) - iš viso 54 mišrūs, moterų, vaikų ir jau
nimo chorai. Salėje - 18 dirigentų, parengusių 
šventės programą, ant pakylos - "Hannaford 
Street Silver Band" orkestras, su kuriuo lietu
vių chorvedžius sieja ilgametis kūrybinis 
bendradarbiavimas. 

Šventė prasidėjo Kanados, JAV ir Lietu
vos himnais. Kiekvieną iš jų dirigavo tos vals
tybės atstovas. Skambant himnams, dideliuo-

Ntrs. K. Baliūnas-Strumkis 

se ekranuose pagal tekstą keitėsi Kanados, JAV 
ir Lietuvos vaizdai. 

Su ramiu susikaupimu sugiedotas Viešpa
ties pasaulis (ž. B. Brazdžionio, muz. J. Govė
do ), diriguojant šventės meno vadovei, Toron
to Prisikėlimo parapijos mišraus "Volungės" 
choro vadovei Daliai Skrinskaitei-Viskontie
nei. Mišrus ir jaunimo choras atliko šią giesmę 
kaip muzikinį Requiem jos autoriui, prieš 5 
metus mirusiam pianistui, kompozitoriui, diri
gentui Jonui Govėdui. Kai ekrane virš salės į 
dainininkus ir klausytojus žvelgė gerai pažįsta
mas Jono Govėdo veidas, kitos jo nuotraukos 
su draugais, artimaisiais kelionėse ir repetici
jose ar koncertuose, salėje nuaidėjo plojimai 
kaip pagarbos ženklas iš gyvenimo per anksti 
išėjusiam muzikui. Bet liko jo darbai - gausus 
kūrinių pluoštas Kanados ir lietuvių dainy
nuose. Ir šioje šventėje vaikų choras dainavo 
J. Govėdo dainą l am the Song. Skambant šiai 
giesmei ir vėliau ekrane matėme muzikinei 
kūrybai paskyrusių savo gyvenimą išeivijos lie
tuvių dainininkų, chorvedžių Slavos Žiemely
tės, Vaclovo Verikaičio, Rasos Paskočimienės 
ir kitų veidus. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Svečiuose poetas kunigas 
Justas Jasėnas 

Rokiškio "Romuvos" gimnazijos skaitykloj~ įvyko litera
tūrinė valanda su kunigu, poetu Justu Jasėnu. Sioje gimnazi
joje kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas vieši 
jau ne pirmą kartą. 2009 metų pavasarį jis Rokiškio "Romu
vos" gimnazijos bibliotekai padovanojo jam autografuotų 
leidinių kolekciją. Šį kartą Zarasų parapijos vikaras, kunigas 
Justas Jasėnas "Romuvos" gimnazijos moksleiviams ir mo
kytojams skaitė poetės kraštietės Elenos Mezginaitės eilė
raščius ištraukas iš Unės Babickaitės-Graičiūnienės knygos ' . 
Atsiminima~ dienoraščiai, laiškai ir eilėraščius iš savo poezi-
jos knygos Užmigdykite mus ežeruos. 

Renginyje gimnazistas Lukas Audickas skaitė kunigo 
Justo Jasėno eiles, pagal autoriaus tekstus dainavo ir grojo 
muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas, svečią sveikino gim
nazijos direktorius Gediminas Matiekus. Po susitikimo ren
ginio dalyviai nusprendė kunigą, poetą Justą Jasėną pasi
kviesti į svečius ir kitais mokslo metais. 

Kitas susitikimas su kunigu, poetu Justu Jasėnu įvyko 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bib
liotekoj e. Svečias rokiškėnams kalbėjo apie save, bendr~
darbiavimą periodiniuose leidiniuose, poetę Eleną Mezg1-
naitę, Suvainiškyje dirbusį kunigą Kostą Balsį, apie prozi
ninką, vertėją Juozą Aputį. 

Literatūrinį vakarą paįvairino Rokiškio muzikos mokyk
los mokytojų atliekami muzikiniai kūriniai. Kunigui poetui 
už bendradarbiavimąyarapijos laikraštyje Liepsnelė dėkojo 
Suvainiškio-Čedasų-Ziobiškio parapijų kunigas Virginijus 

Kunigas Justas Jasėnas ir renginio vedėja Reda Kiselytė 
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Ntr. G. Abarienės 

Šimukėnas, už prasmingą kūrybos vakarą šiltus padėkos žo
džius išsakė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuoto
jos, rajono literatų klubo "Vaivorykštė" nariai. 

Renginys baigėsi, bet dalyviai ilgai nesiskirstė, dar ilgai 
kunigas poetas Justas Jasėnas poezijos knygoje Užmigdykite 
mus ežeruos rašė skaitytojams palinkėjimus su autografais. 
Viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė dėliojo 
gaires kaip kitą kartą pasikviesti svečią ir galbūt į kitas erd
ves, nes norisi, kad susitikimas būtų toks šiltas, atviras ir 
nuoširdus... Reda Kiselytė, Rokiškio „Romuvos" 

gimnazijos bibliotekos vedėja 

v 

lrigubos sukakties šventė Cikagoje 
Kuo. dr. K.A. Trimako pagerbtuvės 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Ne tik Čikagoje, bet ir 
Lietuvoje gerai pažįstamas ir 
gerbiamas kun. dr. Kęstutis 
A. Trimakas susilaukė tinka
mo įvertinimo bei pagerbimo. 
Birželio 20 d. kunigo 80 metų 
gyvenimo, 50 metų kunigystės 
ir 50 metų akademinio darbo 
sukakčių proga jo garbei buvo 
surengta Padėkos šventė, į ku
rią atvyko ir aukštų svečių iš 
Lietuvos. 

Renginys prasidėjo tos 
dienos rytą Padėkos Mišiomis 
Šv. Antano šventovėje Cice
roje, kur pagrindiniu atnašau
toju buvo sukaktuvininkas, o 
koncelebravo dvasininkai iš 
Lietuvos. Šiai sukakčiai skirtą 
pamokslą pasakė JAV užau
gęs dvasiškis monsinjoras 
Gintaras Grušas, dabar einan
tis Lietuvos Bažnyčios vysku
pų konferencijos generalinio 
sekretoriaus pareigas. Pa
mokslininkas, pratęsdamas 
praėjusio sekmadienio evan
gelijos žodžius: "Jei kas nori 
eiti paskui mane, teišsižada 
pats savęs, teneša savo kryžių 
ir teseka manimi...", sujungė 
juos su kun. K. Trimako atlik-

VDU/KTF Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios istorijos centro di
rektorius, profesorius, dr. Al
fonsas Motuzas kalba kun. 
dr. Kęstučio Trimako pagerb
tuvėse 

ta misija šioje žemėje. Mons. 
G. Grušas paminėjo dalį su
kaktuvininko darbų, kurie tik
rai verti dėmesio. 

Pamaldų metu gražiai gie
dojo lietuvių parapijos choras 
(šiek tiek papildytas), solo 
giedojo Vilma Skučienė. Mi
šių pabaigoje giesmininkai 
puikiai atliko giesmę, sukurtą 
pa~al sukaktuvininko žodžius 
- Svęskime gyvenimą (muzika 
Ingridos Daukšytės}, kuri vie
šai buvo atlikta pirmą kartą. 

Akademinė programa 
Willowbrook salėje 

Po šv. Mišių šventės daly
viai iš Cicero važiavo į Willow
brook Ballroom salę Willow 
Springs miestelyje, kur prie jų 
prisijungė iš kitur atvykę tau
tiečiai, užpildydami gana e[d
vias to pastato patalpas. Cia 
žodį tarė viena iš rengėjų - vi-

suomenininkė Marija Remie- savo smalsumą. Tad šiandien 
nė, o akademinę programą garbingai sustokim prie pačių 
vedė taip pat renginio komi- reikšmingiausių datų ir įvykių. 
teto atstovė Vida Kuprytė. Ji Be skaičių nebūtų istorijos. 
čia pristatė staigmeną - ek- Šalia skaičių visuomet persipi
rane pasirodė jubiliato brolio na įvairūs žmonės. Tik pats 
Aristido sūnaus atvaizdas ir Jubiliatas juos gali įvertinti ir 
pasigirdo jo balsas, sakantis, tarti prasmingą, turiningą žo
kad jis šventėje negali pats dį. Vieni įvykiai prabėgo, ir 
dalyvauti, tačiau savo dėdei neliko prisiminimų, kiti giliai 
skiria savo kūrinio, rašomos iki šios akimirkos įsispaudė į 
operos Karalius be karūnos sielos gelmes ir šiandien mini-

Kun. dr. K. Trimakas įvelkamas į VDU garbės daktaro togą. 
Šalia prof. dr. A. Motuzas ir prelatas, profesorius, dr. Vytautas 
S. Vaičiūnas 

kunigaikščio Kęstučio ariją. Ji 
tuoj nuskambėjo per salės 
garsiakalbius. Po to tikrai įvy
ko nemaža staigmena - prie 
jubiliato priėjo ir pasveikino 
naujai rašomos operos auto
rius Paulius Trimakas. (Prog
ramai baigiantis, pats operos 
autorius fortepijonu paskam
bino ištrauką iš tos operos). 

Invokaciją perskaitė šiuo 
metu Čikagoje viešintis iš Lie
tuvos atvykęs kun. Algirdas 
Paliokas. Vyko sveikinimai. 
Pirmasis žodį tarė Amerikos 
lietuvių katalikų federacijos 
pirmininkas Saulius Kuprys 
(jis sveikino ir ALT vardu). 
Buvo perskaitytas Lietuvos 
vyskupų konferencijos išeivi
jai delegato prelato Edmundo 
Putrimo sveikinimas. Ilgesnį 
žodį tarė JAV Lietuvių bend
ruomenės valdybos pirminin
kas Vytautas Maciūnas. Svei
kino ir Š. Amerikos ateitinin
kų valdybos pirmininkė Rasa 
Kasniūnienė. Jubiliatas susi
laukė daug sveikinimų, tarp 
jų ir iš JAV LB Cicero apy
linkės valdybos pirmininko 
Mindaugo Baukaus. 

Žmogus ir Kunigas 

Akademinės dalies metu 
kalbėjo prelatas, profesorius, 
habil. dr. Vytautas S. Vaičiū
nas ir profesorius, habil. dr. 
Alfonsas Motuzas. Abu jie 
skaitė ilgesnius pranešimus 
apie sukaktuvininką bei jo at
liktus darbus. Prel. V. S. Vai
čiūnas sakė: "Norint prabilti 
apie asmenį, švenčiantį tokius 
garbingus jubiliejus, reikėtų 
daugelio metų jo gyvenimo 
videokasetei peržiūrėti. Bet 
tik trumpam patenkintume 

mi su pagarba bei dėkingumu. 
Tik pats Jubiliatas šiandien 
teisingai galėtų papasakoti 
apie savo gyvenimą, studijas 
ir kunigystės kelią. Mes jo gy
venimo faktus stebime per sa
vo asmeninę prizmę. Šiandien 
čia kiekvienas dalyvaujantis 
tikrai galime paliudyti, kad 
mums kun. prof. dr. Kęstutis 
'Ifimakas yra labai mielas bei 
brangus Zmogus ir Kunigas. 

Apie asmenybę galima la
bai daug kalbėti, bet svarbiau
sia kartu su Jubiliatu Dievybei 
tariame: "Ačiū"! Žmogaus 
gelmė suskamba pagal Dievo 
akordus tik tuomet, jei ji su
tampa su Dangiškojo Meni
ninko Valia. Tai Tas, kuris da
vė gyvenimą, kuris rūpinosi 
kiekviena gyvenimo akimirka, 
kuris myli, nori būti mylimas 
ir pasiruošęs mylėti amžinai. 
Tai toks didžiųjų Žmonių ke
lias - sudėtingas, kiekvieną 

gyvenimo momentą prasmin
gai ištariant: Tėve, teesie Tavo 
valiai Štai tokį kun. prof. dr. 
Kęstutį šiandien regime prieš 
save - maloniai besišypsantį, 
pilną altruistinio gerumo, 
nuolat save dovanojantį vi
siems, kurie stokoja vidinės 
pagalbos ir šilumos. Jaučiame 
Jūsų gyvenimo pulsą ir tą di
dįjį norą dalytis su visais tuo, 
kuo esi apdovanotas pačios 
Dievybės. Esi ne tik kunigas, 
psichologas, teologas, bet my
lintis Tėvas, ir viso gyvenimo 
intelektualiuosius aruodus, iš
mąstytas mintis, per ašaras iš
melstas kitiems malones do
vanoji paklydusiems gyveni
mo dykumoje. 

Nukelta į 5-tą psl. 



"Daina aš gyvenu" ... 

IX Išeivijos lietuvių dainų šventės koncerto 11 dalis - Diena. Ji prasideda tradiciniais dienos 
darbais: merginos tiesia drobes balinti saulėje Ntr. SK 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Dainų koncerto pradžią paskelbė IX Išei
vijos lietuvių dainų šventės ruošos grupės va
dovai Rasa ir Paulius Kurai. Koncertas prasi
dėjo Aukuro uždegimu. Atviroje erdvėje Kri
vių Krivaitis (Kęstutis Kalvai tis) įžiebė ugnį -
gyvenimo, namų, amžinatvės ženklą, pradėda

Krivių Krivaitis (K. Kal
vaitis) įžiebia ugnį - gy
venimo, namų, amžinat
vės ženklą 
Ntr. K. Baliūnas-Strumkis 

mas brėžti gamtos 
virsmo ir mūsų tau
tos istorijos ratą. 
Ratas - apskritimas 
- niekada nesibai
gianti forma, šioje 
šventėje tampa tarsi 
amžinojo judėjimo, 
pasikartojimo ir 
dvasios atsinaujini
mo gyvenimo kelyje 
ženklu. Apvalioje sa
lėj e scenovaizdžių 
kaita (arch. J. Sede
ravičius) akmens, 
ąžuolo lapų, ugnies, 
balinamų drobių ir 
kt. simboliais atkū
rė gamtos ir laiko 
ratą - nuo ryto, dienos, vakaro ir vėl ryto. Ši
toje kaitoje, subtiliai lyg grafikos piešinyje 
(pagal D. Viskontienės ir Lietuvos etnokultū
rosyuoselėtojos, L. Kisielienės scenarijų, dail. 
S. Sileikienė) nubrėžiami svarbiausi tautos is
torijos ir lietuvio žmogaus bruožai - pagarba 
ir artimumas žemei ir gamtai, tėvų palikimui 
ir tikėjimui, darbui ir dainai, pasitikėjimas 
Kūrėjo globa. Kiekvienas scenoje buvęs įvaiz
dis - skrendančios gervės, ąžuolų giraitė turi 
savo prasminius klodus, bet jais neperkrauna
ma erdvė. Nedidelis judėjimas jose, eilėraščio 
posmai (skaitovė R. Girdauskaitė) ar Krivių 
Krivaičio žodžiai papildė, bet neužgožė pag
rindinio šio šventės veikėjo - Dainos. Koncer
to repertuare - ankstesnės Lietuvos ir išeivi
jos kompozitorių ir liaudies dainos, naujinau
jų autorių kūriniai, parašyti specialiai šiai 
šventei. Šventėje pirmą kartą atliktos 6 nau
jos, 6 aranžuotos lietuvių liaudies dainos. Ska
tindami kūrybos atsinaujinimą, dainas šventei 
užsakė ir paskyrė artimiesiems ar kitiems as
menys, visuomeninės organizacijos, rėmėjai. 
Koncertas suskirstytas į 5 dalis, su viena per
trauka. Norisi tik trumpai aptarti labiausiai 
įsimintinus vaizdus ir dainas. 

l dalis - Rytas. Dainos spamais leisk man 
pasveikinti ryto saulę. Šio dainų skirsnio nuo
taika geriausiai atsispindėjo dainoje Dainos 
spamais (ž. N. Puranaitės-Benotienės, muz. 
R. <';yvaitės-Kliorienės), sukurtoje šiai šven
tei. Šioje dalyje ir kita nauja daina Buvo žodis 
- Lietuva (ž. V. Bučmienės, dainų šventės po
ezijos konkurso laureatės, muz. R. Biliūno ). 

11 dalis - Diena. Man reik dainos, kaip že
mei - saulės. Ji prasideda tradiciniais dienos 
darbais: merginos tiesia drobes balinti saulėje, 
ekrane - prabėga archyvinės nuotraukos apie 
linų augintojus, audėjus. Menamoje saulėje 

žydi, supasi ramunių žiedai. .. Vasaros dienos 
skaidrumą savo balsais perdavė vaikų chorai, 
šioje dalyje atlikę keletą dainų. Neliko abejin
gų R. Čyvaitės-Kliorienės (Klyvlandas) kūri
niuiDrumDrum. Ji vaikišką skaičiuotę pavertė 
išraiškinga ir gyva dainele, žaisminga, tinkan
čia atlikėjų amžiui ir balsams. Gausūs ploji
mai buvo skirti ir autorei, ir dainininkams. 
Muzikine improvizacija tapo Jono Tumulionio 
Didel galva pelieda. Mišriam ir jaunimo chorui 
dirigavo N. Benotienė, o mažieji žiūrovai, už
gniaužę kvapą, stebėjo kaip kalasi iš kiaušinio 
mažieji pelėdžiukai. Pakviesti kartu su daini
ninkais žiūrovai uždainavo Palankėj, palankėj. 
Dienos dainų skirsnis užbaigtas iškilia Vieš
paties lelija. 

111 dalis - Vakaras. Ten toli už žvaigždės 
vakaras tylus. Tai atokvėpis po dienos darbų. 
Pagal tradiciją visi renkasi draugėn, o kur lie
tuviai - ten ir daina. Šią nuotaiką geriausiai 
nusakė Daina aš gyvenu (ž. N. Benotienės, 
muz. L. Abario). Ją atliko jungtinis choras, di
riguojant žodžių autorei. Šios dainos eilutė, 
nusakanti lietuvių tradiciją dainuoti visur: 
darbe ir šventėse, sunkiuose tremties ar išeivi
jos keliuose, ir tapo šventės motto. Girdėjome 
ir sodriais balsais sudainuotą Ei, jovar jovar. 
Naujai, smagiai šiuolaikiškomis balsų dermė
mis suskambėjo Fausto Strolios aranžuota 
liaudies daina Mylėjau mergelę, diriguojama 
Romualdo Gražinio (Lietuva), atliekama jau
nimo choro. Dainuojant liaudies dainas, pri
taikytas R. Kliorienės, Tūkstantis žingsnelių ir 
Eisim broleliai namo vėl prisijungė ir klausyto
jai. Prisiminti dainą padėjo ekranuose išrašo
mi dainos žodžiai. Dainuojant Pajūrio vaikai 
(Vyt. Mačernio ž., muz. L. Sungailienės), ek
rane keitėsi vaizdai, primindami, ką mums, 
lietuviams, reiškia Baltijos pajūris, jo permai
ninga ir skaudi istorija. 

IV dalis - Naktis. Nakties užkalbėjimai. 
Surinktos balinamos drobės, palikti pievų žo
lynų vainikai, tik jonvabalių švieselės ir nakti
nių paukščių giesmės ... Aukuro plazdanti švie
sa kelia prisiminimų nuotaiką. Ir širdies ne
rimas išsakomas liaudies 
daina Šių naktely. Dau
gelio dešimtmečių išeivių 
lietuvių ilgesys sudėtas 
dainoje O, atsimenu na
melį... (Vytės Nemunėlio 
ž., J. Bertulio muz.). Prieš 
daugelį metų parašytą 
dainą savo kartos intona
cijomis atnaujino D. Po
likaitis, V. Neverauskas, Dainuoja A. Puo
L. Landsbergis (Čikaga), džiūnas Ntr. K. Ba
ir ji skamba kaip neiš- liūnas-Strumkis 
matuojamo tėvynės, tik-
rųjų namų ilgesio giesmė. Ją labai išraiškingai 
atliko jaunasis Toronto Prisikėlimo parapijos 
vaikų choro dalyvis A. Puodžiūnas ir vyrų 
choras. Stoviu aš parimus - prisiminimai apie 
sunkias kovas ir netektis, meilę ir auką tėvynei 
dėl jos laisvės. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pratęsė lengvatą 

Birželio 30 d. seimas 
baigė dviem dienomis pra
tęstą pavasario sesiją. Sesijos 
darbus parlamentarai baigė 
priimdami Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pataisą, 

kuria iki 2011 m. rudens pra
tęsė PVM lengvatą centrali
zuotai tiekiamai šilumos 
energijai. PVM lengvata 
šiuo metu galioja tik centra
lizuotai teikiamai šilumai -
ji apmokestinama 9% tarifu. 
Įprastas PVM tarifas yra 
21 %. Registruojantis pasku
tiniam pavasario sesijos tei
sės akto priėmimui posėdžių 
salėje buvo 86 parlamentarai 
iš 141. 

Po vasaros atostogų sei
mo nariai planuoja rinktis 
šiek tiek anksčiau, nei nu
mato Konstitucija. Seimo 
rudens sesija prasideda rug
sėjo 10 d., tačiau yra ketini
mų nuo rugsėjo l d. parla
mentarus sušaukti į neeilinę 
sesiją. Pavasario sesija pra
sideda kovo 10 d. ir baigiasi 
birželio 30 d., šiemet seimas 
ją pratęsė iki liepos 3 d. 

Stabdė darbą 

Liepos 2 d. finansinių 
sunkumų prislėgta statybų 

bendrovė "Ranga IV", ne
gaudama pinigų iš generali
nio rangovo "Nukem Tech
nologies", sustabdė darbus 
viename iš svarbiausių Ig
nalinos atominėje elektrinės 
(AE) uždarymo projektų -
branduolinio kuro saugyk
loje. "Ranga IV" projekte 
yra įdarbinusi 500 žmonių. 
Panaudoto branduolinio ku
ro saugyklos statybos projek
tas pradžioje buvo vertina
mas daugiau nei 190 mln. 
eurų (656 mln. litų). "Nu
kem" įsipareigojo panaudo
to branduolinio kuro sau
gyklos aikštelėje pastatyti 
pagrindinį korpusą, kuriame 
bus laikinai saugomas 201 
talpintuvas su panaudotu 
branduoliniu kuru. Taip pat 
turi būti pastatyti pagalbiniai 
statiniai. 

Statybų sektorių ištikus 
krizei, "Ranga IV" bandė 
persitvarkyti, tačiau Lietu
vos Aukščiausiasis teismas 
(LAT) birželį nutarė nu
traukti praėjusiais metais 
bendrovei iškeltą bylą. Įmo
nės akcininkai ją ketina kelti 
iš naujo. Jėgainės uždarymo 
projektai vėluoja jau dau
giau nei trejus metus ir kartu 
labai brangsta, dėl to Lietu
vos vyriausybė derasi su 
"Nukem" bei Europos re
konstrukcijos ir plėtros ban
ku ir ketina pradėti derybas 
su Europos komisija. 

IAE uždarymui ir su juo 
susijusiems projektams skir
ta 1.024 bln. eurų (3.536 bln. 
litų) - pusė tam reikalingų 
lėšų. Energetikos ministerio 
Arvydo Sekmoko teigimu, 
jėgainės veiklos nutraukimui 
iš viso reikės 2.3 bln. eurų. 

Griežtina bausmes 
Seimas liepos 2 d. pri

ėmė Baudžiamojo kodekso 
(BK) pataisas, kuriomis su
griežtintos bausmės už ma
žamečių tvirkinimą, taip pat 
iki 16 metų pakelta amžiaus 
riba, nuo kurios nebaudžia
mi pilnamečio asmens lyti
niai santykiai su nepilname
čiu. Priėmus pataisas numa
toma, kad tas, kas atliko ma
žamečio asmens tvirkinimo 
veiksmus, baudžiamas lais
vės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu nuo 2 
iki 5 metų. Iki šiol už tokias 
veikas buvo baudžiama bau
da arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki 2 metų. 

Lėšos gydymui 
Liepos 2 d. įsigaliojus 

sveikatos apsaugos ministe
rio įsakymams, už daugelį 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų jas teikiančioms 
įstaigoms bus mokama dau
giau, pranešė Sveikatos ap
saugos ministerija (SAM). 
Už asmens sveikatos prie
žiūros paslaugas, suteiktas 
privalomuoju sveikatos drau
dimu apdraustiems (apsi
draudusiems) pacientams, 
gydymo įstaigoms sumoka 
ligonių kasos. 

Pirmenybė duodama am
bulatorinei sveikatos prie
žiūrai - metinės lėšų sumos, 
skiriamos už vieną prirašytą 
gyventoją, vieno balo vertė, 
palyginti su kitų sveikatos 
priežiūros paslaugų pagrin
dinių kainų balo verte, yra 
viena didžiausių - lygi 0.89 
lito. Tokia pati ir skatinamų
jų paslaugų pagr. kainų balo 
vertė - 0.89 lito, o priedo už 
gerus darbo rezultatus l ba
las ir toliau lieka lygus l litui. 
Greitosios medicinos pagal
bos paslaugų pagr. kainų ba
lo vertė didėja nuo 0.81 iki 
0.86 lito, o priedo, skiriamo 
už gerus greitosios medici
nos pagalbos darbo rezulta
tus, l balas taip pat išlieka 
lygus l litui. 

Slaugos ir palaikomojo 
gydymo, paliatyviosios pa
galbos paslaugų pagr. kainų 
l balo vertė padidėjo nuo 
0.81 iki 0.84 lito. Tiek pat 
didėjo ir ambulatorinės spe
cializuotos asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pagr. 
kainų balo vertė. Iki 0.84 lito 
padidėjo ir stacionarinių pa
slaugų, medicininės reabili
tacijos ir sanatorinio gydymo 
paslaugų pagr. kainų balo 
vertė. Taip padidinus sveika
tos priežiūros paslaugų balo 
vertę, gydymo įstaigos šių 
metų antrąjį pusmetį už su
teiktas paslaugas turėtų gau
ti 47.3 mln. litų daugiau nei 
planuota tvirtinant 2010 m. 
"Sodros" biudžetą. Šios lė
šos bus skiriamos iš "Sod
ros" biudžeto rezervo. RSJ 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.VII.13 Nr. 28 

"Daina aš gyvenu" .„ 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Nakties dainų skirsnį užbaigė mišrus ir jaunimo 
choras viena iš gražiausių lietuviškų dainų - J. Gu
davičiaus Kur giria žaliuoja (K. Vanagėlio ž.), 
diriguojant Daliai Viskontienei. Joje sudėta viskas -
tėvynės gamtos grožis, jo žmogaus dvasios stiprybė. 

V dalis - Rytas. Daina ir aJ, tas pats esu. Rytas 
gyvenime - prabudimas, šviesa, saulė. Tui pabrėžia 
R. čyvaitės-Kliorienės daina Mes ateitis - rytojaus 
viltis vaikų chorui (d.ir. B. Mock:ienė). Džiaugtis gy
venimu ragina ir K. Daugirdo (Čikaga) daina Saulė 
dovanojo. Ją jaunimo chorui dirigavo pats autorius. 
Skleisti jaunatvišką džiaugsmą ragino daina 
Dainuoldt pasauliui (N. Benotienės ž„ S. Kliorio 
muz.). Sią daŲ ir visą programą užbaigė Nebuvo tai 
žemė (N. Benotienės ž., R. Biliūno muz.) jungtinis 
choras, diriguojamas šventės meno vadovės D. Vis
kontienės. Kūrinys perduoda karo audrų blaškomo 
žmogaus likimą, tragišką ir liūdną, pilną skaudžių, 
nesugrąžinamų netekčių ir šviesios vilties. 

Orkestras ir choras labai įspūdingai perdavė tą 
sudėtingą jausmų gamą. Abejingų salėje tikriausiai 
neliko, nes beveik visi susirinkę patys arba jų tėve
liai, seneliai patyrė skaudų likimo išbandymą ir, sa
vo tautinio atsparumo, gilaus tikėjimo dėka išlikę, 
kuria gyvenimą čia, toli nuo Lietuvos. Audringi ir 
ilgai trukę plojimai patvirtino, kad ši daina paliko 
aidą mūsų atmintyje. 

Plojimais visi dirigentai iškviečiami į ratą aplink 
aukurą. Padėkos žodžius dainininkams ir jų vado
vams, šventės dirigentams ir orkestrui, scenarijaus 
ir scenovaizdžio kūrėjams ir savanoriams taria J. 
Kuraitė-Lasienė, KLB, ir Vyt. Maciūnas, JAV LB 
pirm. Jie Įteikė šventės ruošos grupės vadovams R. 

JAV LB pirm. Vyt. Maciūnas įteikia šventės ruošos 
grupės vadovams R. ir P. Kurams padėkos ženklą 
"Žalgirio pergalės 600 m. sukakties" medalĮ-ly
menį Ntr. D. Puterienės 

ir P. Kurams padėkos ženklą "Žalgirio pergalės 600 
m. sukakties" medalį-žymenį. Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje G. Damušytė padėkojo už įsimintiną 
šventę ir pakvietė svečią - Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos užsienio lietuvių departamento direk
torių A. Daunoravičių. Ambasadorė Lietuvos vy
riausybės vardu pasveikino ir perskaitė Lietuvos 
prezidentės dekretą, kuriuo Vasario 16-osios proga 
D. Skrinskaitė-Viskontienė už ilgametę kultūrinę 
veiklą išeivijoje yra apdovanota ordino "Už nuopel
nus Lietuvai" medaliu. Tūkstantiniam chorui ir 
klausytojams skanduojant Dalios vardą, svečias 
įteikė medalį, dainininkai - puokštę gėlių. Staiga, 
aptemus šviesoms, dainininkų pakyla sužibo trijų 
spalvų - geltonos, žalios ir raudonos šviesų eilėmis 
- mirganti trispalvė. Ir klausytojų, ir dainininkų 
balsai susilieja į vieną žodĮLie-tu-va. Bet dar ne pa
baiga. Lietuvos dainininkas M. Mikutavičius pa
kviečia visus bendrai dainai, Žemėj Lietuvos dainuo
ja jau tikrai daugiatūkstantinis choras - dainininkai 
ir klausytojai. M. Mikutavičiaus atsisveikinimui 
skirta daina Pasveikinkit vieni kitus pasibaigia ilgai 
laukta ir kruopščiai parengta šventė. 

Dainų koncertas pasibaigė, bet dainų šventė -
dar ne. Tą patį vakarą dar buvo linksmas ir smagus 
pokylis "Miško balsai" elegantiškai papuoštoje "In
ternational Centre" salėje, jaunimo šokiai ir dai
nos, susitikimai ir aptarimai. 

šventė, kuri lieka su tavimi 

Šiuos žodžius "pasiskolinu" iš žinomo rašytojo 
Ernest Hemingway, aprašiusio savo jaunystę 
Paryžiuje, norėdama trumpai išreikšti dainų šven
tės įspūdžius. Tik pora vakarų ir sekmadienio popie
tę mes, tūkstančiai lietuvių ar lietuvių kilmės žmo
nių, pabuvome kartu, turėjome progos išgirsti, kokį 
turtingą turime chorinės dainos ir dainavimo pali
kimą ir kaip gražiai jis atnaujinamas. Šalia ilgamečių 
patyrusių chorvedžių kaip D. Viskontienė (Turon
tas), R. Kliorienė (Klyvlandas, JAV), R. Obalis 
(Ročesteris, JAV) auga graži chorinių dainų kūrėjų 
ir chorvedžių pamaina. 

Tui matėme koncerto metu, kai R. Kliorienę 
ant dirigento pakylos pakeitė jos sūnus Saulius. Di
riguojant D. Viskontienei, kartu su kitais, dirigen
tės rankos judesius sekė ir jos dukra Indrė, subū
rusi ir atvežusi savo chorą "Ūkana" iš Kalifornijos. 
Ant pakylos matėme daug vaikų, kurie skambiai ir 
išraiškingai dainavo Mes - ateitis, rytojaus viltis. 
Norisi tikėti jais, nes ši daina - tarsi pažadas, kad 
lietuviška daina ilgai skambės šiapus Atlanto, o jai 
pritars savo balsais Lietuva. 

Apie šventę - jos dalyviai, klausytojai, 
rengėjai ir svečiai 

Vos nutilus plojimams, čia pat koncerto salėj e 
užkalbinau koncerto dalyvius ir svečius, prašydama 
pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais. 

G. DAMUŠYfĖ, Lietuvos ambasadorė Kana
doje: - Labai puiki šventė, gera klausyru tiek smagių 
dainuojančių tautiečių, parengusių tokį koncertą, 
dvigu.bai tiek klausytojų. Gerai atliktas labai neleng
vas darbas. Žinau iš garbės konsulo Toronte P. Kuro, 
kuris su žmona Rasa vadovavo dainų šventės ruošos 
grupe~ kold.ų kliuvinių būta, rengiantis šventei. Ste
biuosi jų išradingumu ir atkaklumu, chorvedžių ir sa
vanorių talkininkų darbais, ir esu dėkinga už tokią 
išskirtinę šventę. 

L. KISIELIENĖ, scenarijaus bendraautorė, 
Lietuvos šokių programų rengėja, konsultantė, 
pedagogė:- Nelengva ką nors pasakyti taip staiga. .. 
Programa apgalvota ir atlikta su didele pagarba isto
rija~ imogui, dainai ir klausytojams. Joje išreikJti pa
tys esminiai mūsų tautos istorijos ir etnokultūros, tau
ros, žmogaus bruožai - meilė gamta~ darbui, orumas 
ir pagarba Id.tam žmogu~ tradicijų tęstinumas. Tai 
patvirtino ir labai saikinga, bet išraiškinga scenografi
ja, prasmingai sudėliotos dainos koncerto progra
moje, tiesiog geras jausmas klausantis. 

KUN. J. M. ŽUKAUSKAS, Turonto Prisikėlimo 
parapijos klebonas: - Stebėjau dainininkų veidus -
šiltos, geros šypsenos rodo, kad jiems gera dainuoti, 
kad tai tikra šventė ir jiems, ir mums. Savo dainomis 
ir šypsenomis jie išsakė džiaugsmą, kad yra lietuvia~ 
kad dainuoja kartu, kad jaučia vienas /dto buvimą. 
Tik reikia saugoti tokiq nuotaiką ir kasdienybėje. Sce
nografija ir mu.zilca, dainos - tokia dami visuma, kad 
negaliu i!skirti, jos papildo viena kitą. Girdėjau i!eivi
joje suku.rtų, partizanų ir liaudies dainų. Maloniai 
nustebino, kad čia yra toks kuriančių muzikų būrys ... 

A. NAUSĖDAS KL fondo, šios šventės globėjo, 
valdybos pirmininkas: - Sunku vertinti, nes aš pats 
dainavau. Buvo gera stovėti kartu su kitais ir sekti 
besikeičiančių ant pakylos dirigentų mostus. Aplinkui 
pažįstami veida~ gerai parengti balsai. Negaliu būti 
objektyviu, vertinant dainas. Mes, Kanados lietuvių 
fondas, jau prieš pora metų užsakėme dainą ''Daina 
aš gyvenu", kurios eilutė ir tapo šios dainų šventės 
pavadinimu. Ją skyrėme visiems šios šventės da
lyviams. Manau, kad mes i!rinkome tikrai pačią ge
riausiq dainą ... 

O kaip atliktą darbą vertina šventės rengėjai? 
D. VISKONTIENĖ, Dainų šventės meno vado

vė: -Ja-učiuosi kaip išėjusi iš kasyklų ar kalėjimo (bet 
gera šypsena veide kalba apie kitus jausmus - S.K.). 
Darbas padarytas, 1Jet negaliu kalbėti apie save, aš tik 
stengiausi gerai atrodyti. O dirbo kili - daugiau kaip 
du, gal trys šimtai žmonių be jokio užmokesčio pasky
rė šiai šventei daug poilsio dienų ir valandų. Jiems 
mano didžiausias ačiū ir pagarba! 

R. ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, kompozitorė, 
chorvedė, VIII Dainų šentės Čikagoje meno 

vadovė: - Nuotaika gera, jaučiamės padarę darbą 
gerai. Kai ant dirigento pakylos daugiau kaip tūkstan
tis dainininkų ir orkestras seka tavo rankas, jauti gerą 
įtampą ir norą, kad kuo geriau skambėtų tavo diriguo
jamas kūrinys. Rašant naujas ar pertvarkant dainas 
visada jaučiuosi kaip gimdymo metu: kad tik viskas 
pavyktų. Smagu, jeigu. kam nors patinka mano pa
rinkti balsų sąskambia~ mažiau girdėros jų dermės ir 
melodijos, kai paijstama daina suskamba šiek tiek 
kitaip. Kaip jaučiuosl užkisdama dirigento pakylą 
savo sūnui? Labai jaudinuosi - daug daugiau nei jis 

Dainuoja patys jauniausi šventės dalyviai 
Ntr. K. Baliūnas-Strumkis 

pats ... kaip skambės jo parašyta daina, kaip dainuos 
jo valdomas choras. Kartu labai džiaugiuosl kad au
ga jaunimas, pasiruošęs perimti mūsų darbus. 

N. BENOTIENĖ: - Šventei pasibaigus - geras 
jausmas, kaip padarius svarbų ir reikalingą darbą. 
Diriguodama savo pačios žodžiams parašytą muziką, 
bijojau per daug įsijausti, kad nebūčiau per daug 
emocinga ka'ip per repeticiją. Bandžiau atsiriboti nuo 
savo jausmų, nes mano mostus seka daugiau kaip 
tūkstantis dainininkų, jiems nesvarbu tavo vidinė sa
vijauta, aš turiu juos vesti melodijos keliu. Ar dainavi
mo tradicija isiiks? Nelengva, bet, tikiu, išliks, ypač jei 
pavyks prisikalbinti paskutinės atvykusių vadinamos 
trečiosios bangos žmonių. Šioje šventėje ir jungtinia
me chore jų jau turėjome nemaža~ ir tai teikia vilties. 

P. KURAS, garbės konsulas 'lbronte, kartu su 
žmona Rasa vadovavęs ruošos komitetui: - Manau, 
kad šventė pavyko. Daugiau kaip tūkstantis daininin
kų, dirigenta~ dailininka~ programos vedėjal apran
gos kūrėjai, apšvietėjai sukūrė vientisą, išraišld.ngą 
programą, parodė, kiek galime padaryti, dirbdami 
kartu. Visi renginiai vyko sklandžiai, o po šventės liks 
ne tik įspūdžiai, bet ir naujos dainos, gera patirtis 
ateičiai. 

A. DAUNORAVIČIUS, Lietuvos URM užsienio 
lietuvių depart. direk.: - Nuostabus jausmas - 4 
koncerto valandos prabėgo kaip viena akimirka. Ma
tau, kad šventei pasiruošta labai atidžial apgalvotos 
visos smulkmenos, nebuvo jokių, net ir mažų nesklan
dumų. Programos scenarijus labai išbaigtas, santū
rus, bet daug sakančia simbolių kalba atspindėjo 
mūsų etnokultūrą, paveldą ir dabartį. Prasmingas ir 
dainų rinkinys: jos įvairios-nuo liaudies dainų, partiza
nų ir išeivijoje sukurtų. Jos tikrai parodo, kuo gyvena
me, mes, lietuviai - nuo skausmingos praeities iki 
džiaugmzo, pasiekus laisvę. Negaliu ir nereikia lyginti 
ikivijos ir Lietuvos dainų švenčių. Jau laikas pamiriti, 
kad buvo dviejų !Wių lietuviai ir pasijusti, kaip pabrė
žė ir šios šventės programa, dalyvių vei.dal kad esame 
viena tauta, viena Lietuva, kur begyventume." 

••• 
Dainų šventė - ne vien šis koncertas. Tui ir ati

darymo vakaras "Intemational Centre", kur visus 
sveikino jaunatviška ir energinga Mississaugos 
miesto merė Hazel McCallion, iš internetinio pusla
pio atkeliavęs Bemoliukas, koncertavo populiarus 
dainininkas iš Lietuvos Marijonas Mikutavičius ar 
ten pat vykęs vakaras, skirtas chorvedžiams ir rengė
jams (rėmėjas -Lietuvos ambasada Kanadoje). Iš
kilmingos šv. Mišios šventės proga visose lietuvių 
šventovėse, vakaronė Dainamiestyje ir tautodailės 
mugė, poetiškos, bet išsamios spausdintos šventės 
programos ir metraštis, aprangos kūrėjų darbai ... 
nelengva išvardinti visus - rašysime apie tai kituose 
laikraščio numeriuose. Renginius fotografavo ir fil
mavo nemažas fotografų būrys ir kino operatoriai 
Zoė Dirsė, Paulius Kolyčius (Bango). Tikimės 
sulaukti ir jūsų atsiliepimų apie šią neeilinę šventę. 



Skulptūra žalgirio mūšio lauke, vaizduojanti aukštus vėliavų kotus ir ant jq vėliavų skydus. 
Priekyje - lietuviška \'Ylis, kairėje pusije žemai lenkiškas erelis. (Niekur neradau ptatesnio 
šios skulptūros paaiškinimo, nei jos autoriaus, tačiau atrodo, kad visos skulptūros Zalgirio 
mūšio lauke buvo pastatytos 1960 metais. Yra dar ir akm.enq krūva nuo senojo paminklo, 
tikriausiai statyto 1910 metais, bet 1939 metais okupantų vokieaq nugriauto) Ntr. GK 

v 

lligubos sukakties šventė Cikagoje 
Atkelta iš 2-ro psl. Žukausko sveikinimo lakštą. 

Įspūdingai atrodė garbės dak-
0 dabar vėl priartėkime taro regalijų - togos įteikimas 

prie žemės. Keletas biografi- kun. dr. K 'Ii'imakui, kurį at
nių ir kūrybinių minčių iš Ju- liko prel. V. S. Vaičiūnas ir 
biliato gyvenimo aruodų. Gi- prof. A. Motuzas. Pirmasis iš 
mė 1930 m. Kaune. Pradžios jų pradžioje lietuviškai, o vė
mokyklą baigė 1941 m. Kau- liau lotyniškai perskaitė apdo
ne, o Miuncheno lietuvių gim- vanojimo tekstus. 
naziją - 1948 m. Vokietijoje. 
Po studijų JAV buvo įšventin
tas kunigu, 1960 m. tęsė studi
jas Vokietijoje, o vėliau JAV. 
Tuo pačiu metu dirbo pasto
racini darbą ir redagavo žur
nalus JAV. Įgijęs doktoratą 
psichologijos srityje, dirbo kli
nikiniu psichologu ligoninėje, 
tęsė akademinį darbą ir profe
soriavo universitetuose. Sep
tyniolika metų dėstė Vytauto 
Didžiojo universitete ir kitose 
Lietuvos aukštosiose moky
mo įstaigose, rašė ir teberašo 
knygas, redagavo kultūrinę 
bei mokslinę periodiką". 

istorinės operos. Visi susirin
kusieji buvo pavaišinti skaniais 
pietumis. 

Šios gražios šventės pa
grindinis rengėjas -Amerikos 
lietuvių katalikų federacija, 
Lietuvių bendruomenės Cice
ro apylinkė ir speciali komi
sija. Tui buvo neeilinis rengi-

Pagerbimas, sveikinimai, 
padėkos, vaišės 

Prel. V. S. Vaičiūnas savo 
paruoštame pasisakyme (jis 
perskaitė tik dalį jo) išvardijo 
kun. dr. K. 'Irimako mokslo 

Apdovanotasis sukaktuvininkas kun. dr. K. Trimakas taria 
padėkos žodį. Nuotraukoje Alfonsas Motuzas, prel. Vytautas 
Vaičiūnas, dešinėje Amerikos lietuvių kataliką federacijos 
pirm. adv. Saulius Knpeys 

laipsnius, diplominius darbus, 
knygas, leidinius, straipsnius 
lietuvių ir anglų kalbomis bei 
kt. Šis garbingas dvasiškis at
vežė Kauno arkivysku~ Sigi
to Tumkevičiaus skirtą Siluvos 
Dievo Motinos medalį, per
skaitė arkivyskupo bei Vytau
to Didžiojo universiteto rek
toriaus prof. dr. Zigmo Lyde
kos laišką. Be to, jis gerbia
mam jubiliatui atvežė ir Kau
no kunigų seminarijos rekto
riaus monsinjoro Aurelijaus 

Dar buvo ir kitų kalbė
tojų, kuriuos sunku čia ir iš
vardyti. Visiems dėkojo pats 
sukaktuvininkas, kuris šven
tės pabaigoje dalyvius, ėjusius 
jį pasveikinti, apdovanojo 
naujai pasirodžiusia savo kny
ga Jis dovanojo man būtį. Jis 
prieš tai jautriai padeklamavo 
keturius trumpus eilėraščius 
iš savo Lletuvoje išleisto nau
jo leidinio. Tuip pat buvo pri
statyta ir kun. dr. K Ilimako 
sūnėno muzika iš jo rašomos 

nys, kurį įvertino ir Kauno 
arkivyskupas S. Tumk.evičius, 
siųsdamas Šiluvos Marijos 
Dievo Motinos medalį, pažy
mėjo, kad tai yra "už dr. K. 
Ilimako 50 metų uolią ku
nigiškąją tarnystę, ištikimybę 
savo pašaukimui, nuoširdų 
darbą Katalikų teologijos fa
kultete Vytauto Didžiojo uni
versitete bei Kauno kunigų 
seminarijoje, lietuvybės dva
sios palaikymą išeivijoje". 

(Ntrs. E. Šulaičio) 

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! 
Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas. 

Pasitikrinkite prenumeratos UŽSibaigimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės (addre&r label). Kanados vyriau
sybės finansinė parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų prenumeratų skaičių. Be šios pa
ramos mūsų pašto išlaidos, siuntinėjant jums 1Ž būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų supratimo 
šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei. kad TŽ gyvavimas mums yra aktualus. TŽ leidėjai 
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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI ... , -

Nauji reikalavimai 
Kanada 143-ųjį valsty

bės gimtadienį pasitiko gau
sesniu gyventojų skaičiumi. 
Per praėjusius metus kana
diečių skaičius augo, pasiek
damas 34 mln., daugiausia 
dėl imigracijos. Federacinės 
vyriausybės emigracijos ir 
daugiatautiškumo ministeris 
Jason K.enney paskelbė pa
keistus imigracijos reikalavi
mų punktus. Norintiems gy
venti ir dirbti Kanadoje ir 
turintiems sąraše išvardintas 
specialybes, tos srities darbo 
patirties ir anglų kalbos žinių 
imigracijos dokumentai tvar
komi greičiau. Verslinin
kams, ketinantiems užsiimti 
verslu Kanadoje, reikalauja
mų santaupų suma padidin
ta iki 1 mln. Didesnė šios su
mos dalis turi būti skirta vers
lui Kanadoje. 

Mark Camey, Kanados 
Centrinio banko valdytojas, 
pakviestas dirbti svarbiau
sios pasaulyje tarptautinės 
finansinės komisijos vadovu. 
Bazelio komisija (Basei 
Committee on the Global 
Financial System) jungia 30-
ties pasaulio centrinių ban
kus, kurie priklauso 'Tu:rptau
tinių susitarimų grupei. Ba
zelio komiteto paskirtis -
stebėti, nagrinėti pasaulio 
finansų sistemą, įspėti apie 
iškylančius sunkumus ir ska
tinti teigiamus pertvarky
mus. Turnybos laikas - 3 me
tai. Būstinė Šveicarijoje, 
Briuselyje. 

JAV ir Rusijos valstybių 
šnipinėjimo istorijoje įvelta 
ir Kanada. Amerikiečių žval
gybai atskleidus ir išaiškinus 
Rusijos šnipų pavardes ir tik
rąsias jų asmenybes, paaiš
kėjo, kad bent 4 iš jų turi pa
sisavinę kanadiečių pavar
des. Sulaikytieji Rusijos 
samdomi piliečiai gyveno 
JAV ir rinko Rusijos žval
gybą dominančias žinias iš 
įvairių gyvenimo sričių. Ru
sijos vyriausybė atmeta šiuos 
kaltinimus. JAV vyriausybė 
tvirtina, kad šnipinėjimo is
torija abiejų valstybių tarpusa
vio santykiams neturės įtakos. 

Ontario pavyzcliiu, ma
žinant nepatentuotų (Gene
ric) vaistų kainas, pasekė ir 
Kvebeko provincijos vyriau
sybė, numačiusi nbotijų par
davimo kainas nuo 2011 me
tų balandžio mėn. Tikimasi, 
kad tai provincijos iždui su
taupys 160 mln. per metus, 
provincijoje bus mažiausios 
vaistų kainos. Albertos pro
vincijoje jau anksčiau pradė
jus valstybinę vaistų prog
ramą, buvo nutarta apmo
kėti retomis ligomis sergan
čiųjų vaistus. Dabar bando
ma mažinti nepatentuotų 
vaistų kainas, perkant juos 
dideliais kiekiais ir vyriausy
bei derantis dėl kainų. Ka
nadoje nepatentuotų (Oene
ric) vaistų kainos yra daug 

didesnės nei kitose pasitu
rinčiose valstybėse. 

Br. Kolumbijoje vyksta 
protesto renginiai, renkami 
parašai žmonių, pasisakan
čių prieš naująjį mokestį. 
Protesto rengėjai tvirtina, 
kad HST mokestis įvestas 
neteisėtai, nes įstatymo ne
tvirtino provincijos parla
mentas. HST įvestas tik pa
gal vyriausybės potvarkį, o 
tai prieštarauja provincijos 
konstitucijai. Br. Kolumbijos 
ir Ontario provincijose nuo 
liepos 1 d. skaičiuojamas su
jungtas provincijos ir fede
racinis mokestis daugeliui 
pirkinių ir paslaugų: Ontario 
- 13%, Br. Kolumbijoje -
12%. Šių provincijų gyven
tojai moka daugiau už patar
navimus kirpykloje, laidotu
vių namuose, remonto ir kt. 
Federacinė vyriausybė pa
skyrė pašalpas, bandydama 
išlyginti šį skirtumą, bet kri
tikai tvirtina, kad naujasis 
HST mokestis labiausiai nu
skriaus nepasiturinčias šeimas. 

Policija sudarė nepri
klausomą komisiją vertinti 
tvarkos saugotojų darbui 
tarptautinių susitikimų G-8 
ir 0-20 metu. Pirmą kartą 
Kanados policijos istorijoje, 
išsklaidant protestuotojus, 
panaudotos ašarinės dujos ir 
areštuota tiek daug - 900 -
protesto dalyvių. Protestuo
tojai, kai kurie iš jų - Mont
realio gyventojai, pinną kar
tą miesto istorijoje sukėlė 
betikslio naikinimo riaušes: 
sudegino tris policijos auto
mašinas ir išdaužė vitrinas 
bei langus verslo įstaigose, 
kavinėse ir bankuose, pada
rydami Turonto verslinin
kams daug nuostolių. Pro
testo susirinkimų Thronte ir 
Montrealyje dalyviai reika
lauja, kad būtų išleisti į lais
vę sulaikytieji, kad atsistaty
dintų vyriausias Toronto po
licijos pareigūnas Bill Blair. 
Jų nuomone, policija neleis
tinai varžė judėjimo ir pro
testo laisvę, pažeidė žmonių 
saugumą ir pilietines teises. 

Vasara į Ontario ir Kve
beko provincijas atnešė jau 
senokai nepatirtą kaitrą ir 
drėgmę. Liepos 4-7 d.d. die
nos temperatūra viršijo + 32 
- 33 e, o dėl drėgmės ore 
jautėsi lyg būtų beveik +40C 
ar daugiau. Kanados Oro 
tarnyba paskelbė įspėjimą 
dėl kaitros bangos pavojaus 
sveikatai. Jie pataria kuo ma
žiau, ypač dideliuose mies
tuose, būti saulėje ar gatvėje. 
Kaitra, drėgnas oras ir jo tar
ša labai pavojinga vyresnio 
amžiaus ir turintiems kitas 
ilgalaikes sveikatos - ypač 
širdies ir kvėpavimo nega
lias, žmonėms. Jiems pata
riama būti vėsinamoje patal
poje, gerti daugiau skysčių, 
vengti didesnio fizinio akty
vumo. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
2009 M. EMIGRACIJA 

Pernai iš Lietuvos emig
ravo 34,700 gyventojų, arba 
1.5 karto daugiau negu 2008 
m. Tačiau imigrantų Lietu
voje, lyginant su 2008 m., 
pernai buvo 30% mažiau. 
Statistikos departamentas 
skelbia, kad nuo 2005 m. iki 
2008 m. emigracija lėtėjo: 
prieš 5 metus išvyko 48, 100 
Lietuvos gyventojų, o 2006 
m. - 27,800, 2008 m. - 23, 
700. Emigrantų skaičius vėl 
pakilo 2009 m. Per pasta
ruosius 5 metus emigravo 
160,800 šalies gyventojų. 
Anot departamento, vis 
daugiau emigruojančių gy
ventojų deklaruoja išvykimą 
- 2009 m. deklaravusiųjų 
buvo daugiau nei pusė 
(63% ), o 2005 m. tokių buvo 
trečdalis (15,600). Pagrindi
nis emigracijos tikslas - dar
bas: pernai 86% visų emig
rantų išvyko į užsienį dirbti, 
2008 m. tokių buvo 70%. 
2009 m. trečdalis Lietuvos 
gyventojų emigravo į Jung
tinę karalystę, Airiją pasi
rinko 14%, Gudiją - 9%, 
JAV - 8%, Vokietiją ir Ispa
niją - po 6%, Rusiją - 5%. 
Per paskutiniuosius penke
rius metus daugiau nei du 
trečdaliai emigrantų tikslo 
šalimis rinkosi Jungtinę ka
ralystę, Airiją, JAV ir Vo
kietiją. Departamentas taip 
pat atkreipia dėmesį, kad 
didėja vyrų emigrantų dalis. 
Per paskutiniuosius 5 metus 
du iš trijų emigrantų buvo 
20-49 metų amžiaus. Pagrin
dinė didelio šių metų balan
džio-gegužės mėnesį dekla
ravusiųjų savo išvykimą 

skaičiaus priežastis - emig
rantų siekis įteisinti savo iš
vykimą dėl Lietuvos sveika
tos draudimo įstatyme nu
statytos prievolės nuolati
niams šalies gyventojams 
mokėti privalomojo sveika
tos draudimo įmokas. 

TIKRINO VANDENĮ 
Birželį atlikti tyrimai 

parodė, kad 4. 7% maudyklų 
vandens kokybė neatitinka 
higienos normų, rašo BNS. 
Higienos institutas skelbia, 
kad Kaišiadorių rajono 
Ščebnicos ežere ir Vilkaviš
kio rajono Vištyčio ežere 
žarninių enterokokų koloni
jas sudarančių vienetų skai
čius viršijo normą 1.6 karto, 
Paežerių ežere - 1.8 karto, 
Minijos upėje ties Gargž
dais ir Minijoje ties Priekule 
- daugiau nei 2 kartus, 'Ita
kų rajono Vievio ežere - 1.2 
karto. Daugiau nei leidžia
ma žarninių enterokokų 
taip pat nustatyta poilsio zo
nose Kauno rajono Dubysos 
upėje ties Partikių kaimu, 
Kėdainiuose - Babėnq kar
jere, Nevėžio upėje, Sakių 
rajono Lukšių miestelio 
tvenkinyje, Šiaulių rajono 
Šilų tvenkinyje. Anot insti
tuto, pajūrio, Alytaus, Pa-

nevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių apskričių maudyklų 
vandens kokybė 100% atiti
ko higienos normos reikala
vimus. Iš numatytų stebėti 
maudyklų sąrašo, patvirtin
to vyriausybės, 15% mau
dyklų buvo netirta. 

LIGŲ PLITIMAS 
Sergamumas erkiniu en

cefalitu ir Laimo liga per 
pirmuosius penkis šių metų 
mėnesius palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai 
Lietuvoje išaugo beveik 
37%. Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro (ULAC) duo
menimis, šių metų sausio
gegužės mėnesiais užregist
ruota 16 susirgimų erkiniu 
encefalitu ir 309 Laimo liga, 
pernai - atitinkamai 11 er
kinio encefalito ir 227 Lai
mo ligos atvejai. Erkiniu en
cefalitu labiausiai yra serga
ma Panevėžio, Kauno ir 
Šiaulių apskrityse, ir daž
niausiai užsikrečiama ten. 
Laimo ligą galima gauti bet 
kuriame Lietuvos rajone, 
teigia specialistai. 1969 m. 
pradėti tyrimai nurodo tuos 
pačius ligomis užsikrėtusių 
erkių paplitimo židinius. 
Lietuvoje erkėms ypač pa
lankios sąlygos - šalyje vy
rauja lapuočių ir mišrūs miš
kai, kuriuose yra pakanka
mai drėgmės, gera miško pa
klotė. Be to, gamtoje priešų 
šie parazitai beveik neturi. 
ULAC skelbia, kad skiepai 
yra efektyviausia erkinio en
cefalito profilaktikos prie
monė. Skiepų nuo kitų erkių 
platinamų ligų nėra. 

PAGROBTI JŪREIVIAI 
Liepos 4 d. išlaisvintas 

gegužės viduryje prie Ka
merūno krantų pagrobtas 
Lietuvos pilietis ir patvirtin
ta liepos 2 d. prie Nigerijos 
pagrobto lietuvio tapatybė. 
Tai - ne pirmas kartas, kai 
nuo piratų nukenčia Lietu
vos piliečiai. BNS praneša, 
kad 2009 m. rugpjūčio 3 d. 
iš "Limarko laivininkystės 
kompanijai" priklausančio 
laivo "Saturnas" Nigerijos 
pakrantėje ginkluoti užpuo
likai įkaitais paėmė 5 iš 14 
įgulos narių. Sergejus 'Itiški
nas, Aleksandras Alatyrce
vas, Vladimiras Blazevičius, 
Vladas Keršys ir Aleksand
ras Solovjovas buvo išlais
vinti po vienuolikos dienų. 

2010 m. gegužės 16 d. prie 
Kamerūno krantų užpuolus 
"Limarko laivininkystės 
kompanijai" priklausantį 
laivą "Argo" buvo pagrob
tas jo kapitonas Dmitrijus 
Baškirovas. Apie šio Lietu
vos piliečio išlaisvinimą pra
nešta liepos 4 d. Š.m. liepos 
2 d. prie Nigerijos krantų 
užpultas vokiečių laivas, 
plaukiojantis su Antigvos ir 
Barbudos vėliava. Tarp 12 
įkaitais paimtų žmonių yra 
ir Lietuvos pilietis Aleksejus 
Sysojus. RSJ 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Pasirinko, kur širdis traukė 
Prelato dr. Igno Urbono 75 metų kunigystės jubiliejus 

KUN. A. SAULAITIS, SJ 

Prelatas dr. Ignas Urbo
nas birželio 15-ąją šventė savo 
kunigystės 75-ąjį jubiliejų, 
pats sulaukęs 99-erių su puse 
metų amžiaus. Visa Lemonto 
(JAV) Pal. Jurgio Matulaičio 
misija sekmadienį, birželio 
13, atšventė gerbiamo ir myli
mo prelato šventę Mišiomis, 
apeigomis ir vaišėmis. 

Sventovės viduriu gėlėmis 
išpuošto altoriaus link buvo 
nutiestas baltas takelis su 75 
pėdsakais, simboliškai me
nančiais kunigo tarnystės me
tus. Pirmąsias ryto Mišias 
drauge šventė iš Lietuvos at
skridęs buvęs Misijos kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, svečias kun. Vidmantas 
Šimkūnas, SJ, iš Vilniaus ir 
Misijos dabartinis kapelionas 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ. 
Garbės vieta skirta prelato 
vyskupijos, Gary, Indianoje, 
vyskupui Dale Melczek, kuris 
pamaldų pabaigoje sveikino 
jubiliatą ir palaimino tikin
čiuosius. 

Pilnutėlė šventovė įsijun
gė į giesmes, vargonais palydi
mas muzikos vadovės Jūratės 
Grabliauskienės, giedotojų 
Povilo Strolios ir Vilmos Sku
čienės bei smuiku grojusios 
Daina Volodkaitės. Pamoksle 
kun. A. Paliokas apibūdino 
prelato tarnystę nuo 1935-ųjų 
ir jo bendradarbiavimą Misi
joje nuo 1998 m. Visuotinė 
malda baigėsi jubiliato laimi
nimo malda, kurią visi palydė
jo kryžiaus ženklu. Pabaigoje 
buvo sudainuota Ilgiausių me
tų bei, sekant tradicija, prela
tui įteikta lazda - gintarais 
papuoštu kryžiumi viršuje, lie
tuviška juosta, išdrožtais ir 
gyvais ąžuolo lapais, deiman
tiniu skaitmenimi 75. 

Vietoj iškilmingų pietų ir 
viešų sveikinimų salėje, ąžuo
lų lapų vainiku puoštoje kė
dėje sėdintį sukaktuvininką 
galėjo visi asmeniškai pasvei
kinti. Buvo viešai perskaityti 
Čikagos arkivyskupo kardi-

nolo Francis George raštas ir 
Užsienio lietuvių sielovados 
vadovo prel. Edmundo Putri
mo sveikinimas. Misijos šei
mininkių parūpintų užkan
džių užteko visų trijų Mišių 
dalyviams ir dar septynios pin-

Prel. dr. Ignas Urbonas 
Ntr. D. Čyvienės 

tinės liko seserų vadovauja
mai prieglaudai. Prie prelato 
sėdėjo ir budėjo daugeŲ metų 
drauge Šv. Kazimiero parapi
joje dirbusi kazimierietė ses. 
Janina Golubickytė ir prelato 
gyd~oja dr. Birutė Pumputie
nė. Šventės dalyviai nuo ryto 
ligi vakarinių Mišių galėjo pa
sirašyti stalo dydžio sveikini
me ir pasiimti paveikslėlį su 
prelato nuotrauka ir svarbių 
gyvenimo įvykių kalendorėliu. 
Sukaktuvininkas maloniai 
bendravo su visais šventėn at
vykusiais svečiais. 

Vienas jų ratas buvo In
dianos lietuvių, kurių parapi
joje prelatas dirbo 1954-1998 
m. Jis šelmiškai šypsodamasis 
nepažįstamam prisistatydavo 
"Esu kunigas Urbonas iš Gė
rės" (lietuviai Gary miestą ta
ria Gėrė). Kitas ratas - Lietu
vos vyčių, kuriems prelatas 
daug metų kapelionavo ir su 
kuriais kasmet dalyvauja In
dianos šventkelionėje. Ryšius 
su Indiana mena Pasaulio lie-

tuvių centro kryžių kalnelio 
varpinė su dabar jau uždary
tos ir nugriautos Sv. Kazimie
ro šventovės varpu, kurį lietu
vių jaunimas padovanojo savo 
parapijai 1917 m. Varpas 1974 
m. gaisre krito iš bokšto ir su
skilo. Gražu, kad vienas uolus 
parapijietis išsaugojo jo gaba
lus ir sulydino. 

Prelatas Urbonas gimė 
1910-ųjų gruodžio 5 d. And
riaus ir Marcelės Urbonų šei
moje, Alytaus apskr., Valeniš
kėse. Dėkodamas susirinku
siems sakė, kad tais laikais 
dar nevisai suprato kunigo pa
šaukimą, tačiau iš visų galimų 
mokslo sričių pasirinko semi
nariją, kurion jį traukė širdis. 
Įšventintas Kauno katedroje, 
dirbo vikaru Želvoje, klebonu 
Varėnoje, archyvaru ir jauni
mo katalikiškos akcijos direk
toriumi Kaišiadorių vyskupi
joje. Nuo pat jaunystės buvo 
ateitininkas, nuolat juos glo
bojo ir auklėjo. 

Savo knygoje Ilga mano 
kelionė aprašo okupacijos ir 
karo metus, o bičiuliai jį ragi
na ir toliau rašyti apie tuos 
įvykius, kurių liudininkų ne
daugjau tėra likę. Tuometinio 
kunigo pareigos bei uždavi
niai jam davė progos pažinti 
Lietuvos vyskupus bei daugy
bę kitų iškilių asmenybių, 
drauge dėjusių daug pastangų 
kovoje už Bažnyčią. Vokieti
joje dirbo tarp lietuvių, 1949 
m. įgijo Bažnyčios istorijos 
daktaro laipsnį Bonos univer
sitete. Nuo 1950 m. vikaravo 
ir kapelionavo pietų Illinojaus 
Belleville vyskupijoje, 1954-
aisiais persikėlė į Gary miestą. 
1990 m. tapo prelatu toje pa
čioje Šv. Kazimiero parapijo
je. 1998 m. apsigyveno Pasau
lio lietuvių centre Lemonte ir 
talkina Pal. J. Matulaičio misi
joje. Spaudoje dalyvauja nuo 
1930 m., JAV-se jungėsi į AL
Tą, BALFą, LB, yra LKMA 
narys, nuo 1980-ųjų buvo JAV 
lietuvių kunigų vienybės Čika
gos apylinkėse pirmininku. 

Amerikos lietuvių fondo darbuotojai (iš k.) Vytas Narutis (LF), Algirdas Saulis (PSK pirm.), 
Virgus Volertas (LB), Gintaras Čepas (LB antrininkas), Arvydas Tumulis (LF antrininkas), Jonas 
Vainius (LB), Gintautas Tuoras (LB), Narimantas Udrys (LF) 



St.Catharines,ON 
SIBIRINIAI TRĖMIMAI 

prisiminti šv. Mišiomis birže
lio 12, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Angelų Karalienės šventovė
je, 75v Rolls Ave., St. Cathari
nes. Sv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Toronto Prisi
kėlimo parapijos kleb. kun. 
Juozapas Zukauskas, OFM, 
ir Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos kleb. kun. Audrius 
Sarka. Po Miši9 sugiedotas 
Tautos himnas. Sv. Mišias už
prašė KLB St. Catharines 
apylinkė~ 

Solistės Elzbietos 
Kardelienės pėdomis 
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dainavimo 

katedrai - 20 metų. Sukaktis buvo švenčiama š.m. balandžio 
28 d. XI Elzbietos Kardelienės dainininkų konkursu. Pirmo
ji vieta paskirta I kurso studentei Rūtai Venckutei (prof. E. 
Kaniavos klasė); antrą vietą laimėjo Beata Ignatavičiūtė ir 
Laura Povilaitytė (prof. V. 
Vadoklienės klasė); trečią -
Lina Andriekutė (prof. O. 
Glinskaitės klasė). Įdomu ir 
tai, kad pirmą vietą laimėjusi 
Rūta Venckutė 2008 m. daly
vavo Salzburgo universiteto 
"Mozarteum" Dainavimo 
katedros profesorės Lilian 
Sukis (buvusios hamiltonie
tės L. Šukytės) seminare -
meistriškumo kursuose. Inf. 

RŪTA VENCKUTĖ, 

BIRZELIO 4 D. iš Lietu
vos atvyko aplankyti Pauliną 
Skeivalienę - brolio sūnus su 
žmona Petras ir Stasė Ivano
vai. Per daugiau kaip dvi sa
vaites jie tapo mūsų parapijie
čiais. Smagu buvo turėti juos 
savo tarpe. Atsisveikinimui 
teta Paulina suruošė savo na
muose gražias išleistuves. 
Kartu su klebonu kun. Aud
riumi Šarka linkime sėkmės, 
Dievo globos, ir telydi gražūs 
viešnagės Kanadoje prisimini
mai. SZ 

Klaipėdos universiteto, Menų fakulteto pirmojo kurso Dai
navimo katedros studentė, šiemet I vietą laimėjusi XI Elz
bietos Kardelienės dainininkų konkurse. Apdovanota diplo
mu ir stipendija, 19 metų laureatė yra pasiryžusi tapti "pui
kia operos soliste, turiu gyvenimo tikslą ir tikiuosi man pa
vyks jį įgyvendinti". 

Prel. Edmundas Putrimas tarp Venezuelos lietuvių š.m. ge
gužės 14-16 d.d. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams - 3.10% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

•Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 min. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

London, ON 
ŠIĄ VASARĄ iki rugsėjo 

mėnesio pradžios kava nepar
davinėjama sekmadieniais po 
Mišių parapijos salėje. 

PORĄ ATEINANČIŲ 
sekmadienių parapijos žinia
raštis neišeis, nes klebonas 
bus išvykęs atostogų. 

RUGPJŪČIO 22, sekma
dienį, parapijiečiai .kviečiami 
dalyvauti METINESE LIE
TUVIŲ PAMALDOSE MID
LANDE. Iškilmės bus prade
damos lauke prie Kanados 
kankinių šventovės 2.30 v.p.p. 
Kryžiaus kelių ėjimu. Išpažin
čių šventovėje bus klausoma 
nuo 2 v.p.p. Iškilmingos Mi
šios šventovėje bus 3 v.p.p. Po 
Mišių bus eisena prie lietuviš
koj o kryžiaus, pastatyto Lie
tuvos kankinių garbei, ir mal
dos ten bus užbaigiamos Lie
tuvos himnu. 

SEKMADIENIŲ MIŠIOS 
aukojamos sekmadieniais 3 
v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St., 
London, ON. 

LIEPOS 18, sekmadienį, 
Mišios bus už a.a. Juozą ir 
Marcelę Riklikus. 

LIEPOS 25, sekmadienį, 
Mišios bus už a.a. Juozą Al
brechtą. Inf. 

iATSIŲSTA PAMINĖTll 
BRITANIJOS LIETUVIS, 

nr. 4(2627), Jungtinės karalys
tės LB mėnesinis leidinys, 24 
psl. ir viršeliai; leidžia Lithua
nian Association UK Ltd., 84 
Gloucester Place, London, 
WIU 6AU; redaguoja kolek
tyvas; spalvotas, puošnus žur
nalas, atspindintis lietuvių 
veiklą ir gyvenimą. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Al
giui tel. 905 824-9821 arba 416 
882-8531. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

2010.VII.13 Nr. 28 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Bostono lituanistinė mo
kykla mokslo metų pabai
goje atšventė savo gyvavimo 
60-metį. Mokyklai vadovau
ja vedėja Rita Štuopienė ir 
veiklus tėvų komitetas. Mo
kykloje darbuoįasi stipri mo
kytojų grupė. Sių metų pa
vasarį mokyklą baigė šie mo
kiniai: Lina Baltaitė, Marius 
Bemotas, Adomas Grigonis, 
Nikolė Kalesinskaitė, Lina 
N eidhart, Barbora Rimkutė, 
Jonas Šimkus, Kristina Šim
kutė, Rūta Stazdytė ir Laura 
Šukytė. Mokyklą lankė 100 
mokinių. Ji pradėjo veikti 
1950 m. su 129 mokiniais. 
Per 60 metų laikotarpį dar
bavosi šie mokyklos vedėjai: 
Vladas Kalbokas, Kazys 
Mockus, J. Vaičaitis, Anta
nas Gastas, Rima Girniu
vienė, Rima Bernotienė ir 
dabartinė vedėja R. Štuopie
nė. Šioje mokykloje yra dir
bęs ir poetas Bernardas 
Brazdžionis. Jau 30 metų iš 
eilės mokytojauja Aldona 
Dabrilienė. Ryšium su mo
kyklos sukaktimi buvo su
rengta išvyka į "Isabelle Ste
wart Gardens" muziejų. Em
manuel kolegijos Dailės fa
kulteto profesorė dr. Milda 
Richardson anglų ir lietuvių 
kalbomis papasakojo apie 
muziejaus istoriją. Tradicinę 
šeimų dieną mokinių šeimos 
džiaugėsi mokyklos veikla. 
Buvo surengtas ir mokinių 
šventinis koncertas. Daini
ninkus parengė Daiva Na
vickaitė, o šokėjus - Daina 
Neidhart. Mokiniai padai
navo ir pašoko tautinius šo
kius. Pabaigai sugiedota Il
giausių metų. 

Pavasarinis Lietuvos vy
čių Vidurio centro rajono 
suvažiavimas vyko Dayton, 
OH, globojamas 96-osios vy
čių kuopos. Jame dalyvavo 
atstovai iš 5-ių kuopų: Det
roit, MI, Cleveland ir Day
ton, OH, bei DuBois ir Pitts
burg, PA. Gegužės 22, penk
tadienį, vyko susipažinimo 
vakaras su vaišėmis ir pa
bendravimu "Drury Inn" 
viešbutyje. Šeštadienį Šv. 
Kryžiaus parapijos patalpo
se vyko susirinkimas. Jį pra
dėjo malda Vidurio centro 
rajono pirmininkas Michael 
E Petkus. 96-osios kuopos 
pirmininkas Andrew Ber
czelly pasveikino susirinku
sius. Susirinkimui vadovavo 
M.E Petkus. Praeito suva
žiavimo protokolą skaitė 
garbės narė Pranciška Pet
kuvienė. Ižd. Laureta Pant 
padarė pranešimą finansi
niais reikalais. Vidurio cent
ro rajono valdybos nariai ir 
kuopų pirmininkai perskaitė 
savo _pranešimus. 

Siuo metu Vidurio centro 
rajonas neturi dvasios vado, 
nes ilgai šias pareigas ėjęs 
kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, išėjo į pensiją. Dar įvai
riais klausimais kalbėjo gar-

bės narės: Pranciška Petku
vienė, Lee More, Elenor 
Šlužienė, Regina Juškaitė
Švobienė. Buvo pranešta, 
kad įsteigta nauja 158 kuopa 
Lakeside vietovėje, IN, tu
rinti 18 narių, vadovaujama 
pirmininkės Maria Deksnis. 
Po pranešimų vyko gausi pi
niginė ir įvairių laimikių lo
terija. Susirinkimas baigtas 
malda ir Lietuvos vyčių him
nu. Vakare vakarieniauta 
"El Mason" restorane. Sek
madienį visi suvažiavimo 
dalyviai dalyvavo Mišiose. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo priešpiečiai ir suvažia
vimo uždarymas. Vidurio 
centro rajono valdybos pirm. 
M.E Petkus padėkojo vieti
nės kuopos pirm. A. Ber
czelly ir jo kuopai už nuo
širdų priėmimą ir visiems 
dalyviams. 

Britanija 
Londone birželio pabai

goje vyko Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumas, ku
riuo norėta suburti įtakin
giausius pasaulio lietuvius 
verslininkus ir padėti pri
traukti investavimą į Lietu
vos įmones. Renginio tema 
- "Moderniųjų technologijų 

inovacijos ir investicijos: nuo 
vietinio prie globalaus". 
Renginyje dalyvavo daugiau 
kaip 200 verslininkų, vado
vų, finansų ir ekonomikos 
specialistų iš Lietuvos, JAV, 
Britanijos, Prancūzijos, Iz
raelio, Brazilijos. Londonas 
pasirinktas neatsi tiktinai, 
nes šis didmiestis yra finansų 
ir ekonomikos centras. Į fo
rumą pavyko pritraukti Lie
tuvoje ir užsienyje gyvenan
čius verslininkus. Jiems buvo 
pristatytos septynios augan
čios ir ateitį turinčios įmonės 
Lietuvoje. Taipgi buvo pri
statytos pasaulinės aukštųjų 
technologijų, inovacijų, in
vesticjų tendencijos, moder
niausių Lietuvos įmonių pa
vyzdžiai. Pasak "Strategic 
Solution" prezidentės Cyn
thia J. Pasky, Lietuva turi ta
lentingų žmonių ne tik kraš
to viduryje, bet ir imigrantų, 
kurie nori grįžti. Renginyje 
taipgi sėkme dalinosi kai ku
rios tarptautinę sėkmę pel
niusios Lietuvos įmonės: 
"Get J ar", "Baltic Solar 
Energy", "Sicor Biotech", 
"BPU House" Ir kt. 

Latvija 
Jūrmalos miesto meru 

buvo išrinktas lietuvis Ro
mualdas Ražukas. Už jį bal
savo 11 miesto tarybos narių, 
du prieš. Jis gimė 1955 m. 
Vilniuje, profesija - neu
rochirurgas. R. Ražukas bu
vo aktyvus Latvijos liaudies 
fronto narys, Rygos miesto 
tarybos narys bei seimo na
rys. 2008 m. jis tapo parti
jos Piliečių sąjunga nariu, 
o pernai buvo išrinktas į 
Jūrmalos miesto tarybą. JA 
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Lietuvos himnas skriejo per pasaulį 
Pirmiausia suskambėjęs XXX parduotuvėse bei "air

Naujoje Zelandijoje, apskrie- Baltic'' lėktuve, skrendančiame 
jęs Australiją, Japoniją, Kini- iš Danijos sostinės Kopenhagos. 
ją, Rusiją ir dali Europos, Iniciatyvą palaikė, žinią skleidė 
liepos 6, 9 val. vak. Lietuvos ir lietuvius, kur jie bebūtų, prisi
laiku tautos himnas skambėjo jungti prie "Tuutiškos giesmės" 
visoje Lietuvoje. Vėliau per giedojimoskatinolietuvosvieš
vandenynus jis keliavo į Šiau- bučių ir restoranų draugija bei 
rės ir Pietų Amerikos žemy- telekomunikacijų bendrovė 
nus, kuriuos pasiekė, kai Lie- "Omnitel". 
tuvoje jau aušo rytas. Pasitin- "Tuutiškos giesmės" gie
kant Valstybės dieną, liepos dojimas visame pasaulyje yra 
6-ąją, viso pasaulio lietuviai ne tik pilietiškumo skatini
tautos himną šiemet giedojo mas. Tokiu būdu atkreipia
jau antrą kartą. Tikimasi, kad mas pasaulio dėmesys, kad ir 
jo giedojimas liepos 6-ąją taps po skirtingas šalis išsibarstę 
unikalia tradicija, kasmet lietuviai yra vieningi ir patys 
puoselėjama viso pasaulio lie- kuria savo valstybingumo tra
tuvi'Ų. dicijas'',- sako vienas iš to su-

Siemet "Tuutiška giesmė" manymo koordinatorių Rai
skambėjo net 24 valandas, ir mundas Daubaras. 
giedota 9 val.vak. vietos laiku, Iniciatyvos koordinatoriai 
nesvarbu kurioje šalyje. Lie- džiaugiasi Lietuvos žmonių 
tuvos himnas skambėjo prie parama ir dėkoja viso pasau
Atėnų Akropolio, Romos lio tautiečiams, nevyriausybi
Koliziejaus, Oslo operos teat- nėms organizacijoms ir verslo 
ro, Hagos Tuikos rūmų, Šan- įmonėms, kurios prisijungė 
chajuje pasaulinės parodos prie idėjos sklaidos ir jgyven
"Expo 2010" Lietuvos pavil- dinimo. Lietuvius visame pa
jone, Klyvlando ir Beriso Jie- saulyje skira dideli atstumai ir 
tuvių namuose bei prie Lietu- laikas, tad "Tautiškos gies
vos ambasadų jvairiose pa- mės" giedojimo video me
saulio šalyse. Organizatorių džiaga ir nuotraukos iniciaty
žiniomis, paskutinieji "Tuutiš- vos koordinatoriams dar siun
ką giesmę" šįryt 7 val.ryto čiama. Sumanymą visam.e pa
Lietuvos laiku giedojo Los saulyje kartu giedoti "Tuutiš
Angeles lietuviai. ką giesmę" prieš metus pa-

Daugiau nei 40 Lietuvos diktavo "Tūkstantmečio odi
savivaldybių liepos 6-ąją ren- sėjos" buriuotojų susitikimai 
gė "Tuutiškos giesmės" gieda- su įvairių šalių lietuviais. Ap
jimus miestų centrinėse aikš- lankius juos, pastebėta, kad 
tėse, prie bažnyčių ir kitose "Tuutiška giesmė" gali skam
svarbiose vietose. Lygiai 9 val. bėti kitaip, kad ji vienija visa
vak. TV3 televizija tiesiogiai me pasaulyje pasklidusius 
transliavo "Tautiškos gies- tautiečius ir yra jiems labai 
mės" giedojimą iš Kauno San- brangi. 
takas slėnio. Radijo stotys Ra- Prieš metus, pasitinkant 
diocentras, M-1, M-1 plius, Lietuvos vardo tūkstantmetį, 
Lietus ir Power Hit Radio vie- tūkstančiai lietuvių visame 
ningai transliavo Lietuvos pasaulyje taip pat giedojo Lie
himną. tuvos himną. 'fyrimai parodė, 

Prie iniciatyvos giedoti kad 2009 m. liepos 5 d. "Tuu
himną prisijungė ir verslo tišką giesmę" giedojo beveik 
organizacijos. "Tuutiška gies- kas antras Lietuvos gyvento
mė" skambėjo visose RIMI jas ( 46% ). "Tautiškos gies
Hypermarket, RIMI Super- mės" giedojimo vaizdo įrašai 
market ir "Supernetto" par- gauti iš 56 pasaulio lietuvių 
duotuvėse, MAXIMA XX ir vietovių. 

Asmuo ryšiams: 
Edita Gaigalienė, mob. tel. +370 620 65270 

El. paštas: edita@ambersail.lt, www.tautiska&iesme.lt 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Justiną Marcinkevičių, 

poetą ir vertėją, Lenkijos au
torių teisių gynimo draugija 
(ZaiKS) apdovanojo už poe
to Adomo Mickevičiaus kū
rinių vertimus iš lenkų į lie
tuvių kalbą. Ši draugija kas
met apdovanoja vertėjus už 
"lenkų literatūros vertimus į 
užsienio kalbą", bet šiais me
tais pirmą kartą apdovanoji
mas skirtas lietuvių poetui. 
Per apdovanojimų ceremo
niją birželio 30 dieną Varšu
voje atsiųstame padėkos 

laiške J. Marcinkevičius pri
sipažino, kad A. Mickevičius 
yra jo mylimiausias poetas. 
"Yra šitoje senoje ir pasto
vioje mano meilėje kažko 
graudaus ir senamadiško, -
rašė J. Marcinkevičius, -
kaip ir kiekvienoje pastovio
je meilėje. Pasaulį dažnai su
drebina nauji poetiniai ma
nifestai ir skambūs vardai, 
naujos, viena už kitą moder
nesnės poetinės mokyklos. 
Žinau, suprantu, kad poe
zija, kaip ir visa kas, privalo 
judėti, vystytis, galiu susi
žavėti vienu ar kitu įspūdin
gesniu poetiniu blykstelė
jimu, bet tikrai myliu tiktai jį 
- galingąjį Adomą". 

Istorinio Durbės mūšio 
750-ąsias metines žemaičiai 
paminėjo Tveruose liepos 3 
dieną inscenizuodami šį is
torinį įvykį, kuriame 1260 
metų liepos 13 dieną žemai
čiai sutriuškino jungtinę 
Prūsijos ir Livonijos ordinų 
kariuomenę. Kautynėse žu
vo Livonijos ordino magist
ras ir 150 riterių. Insceniza
vime dalyvavo senovės baltų 
kovų brolijos "Vilkatlakai", 
karybos klubų, senovės lan
kininkų sambūrio "Vidur
amžių šauliai", Žemaitukų 
žirgų bendrijos, senovinių 
šokių ir kultūros klubo "Mys
teria Mundi", Latvijos rite
rių klubo "Excalibur" bei šo
kių ~rupės "MMK" nariai. 

Sventės dalyviai savo pa
lapines pasistatė prie senka
piais ir piliakalniais apsupto 
Kaupas kaimo, šalia kelio į 
Rietavą ir Varnius. Legen
dos ir Hipatijaus (arba Voly
nės) XIII š. metraštis teigia, 
kad šiose apylinkėse kažka
da buvo žemaičių kunigaikš
čio Vykinto įkurtas Tvere
mento miestas. Į šventę at
vykę žiūrovai bei žemaičių 
praeities gerbėjai turėjo pro
gą apsilankyti amatų mieste
lyje, susipažinti su senovės 
karių kovos būdais, jų gink
luote, vakarais pasiklausyti 
roko ~rupės "Thundertale". 

"Zemaičių vienybės die
nos" tęsėsi liepos 9 dieną 
Skuode, kur vyko mokslinė 
konferencija Durbės mūšis -
tautinė vertybė. Joje buvo pri
statyta istorikės Ingos Bara
nauskienės monografija apie 
Durbės mūšį. Liepos 10 die
ną buvo suorganizuotas vie
ningas žygis iš visų Žemaiti
jos vietų į Latvijoje esantį 
Durbės mūšio lauką. Prie 

Liepojos buvo atidengtas pa
minklinis akmuo su iškaltais lie
tuviškais ir latviškais užrašais. 

Lietuvos valstybinio sim
foninio orkestro (LVSO) 
paskutinis vasaros mini-fes
tivalio koncertas įvyko Vil
niaus paveikslų galerijoje 
birželio 21 dieną, kurio metu 
su orkestru įspūdingai debiu
tavo dainininkas Sasha Song. 
Programoje buvo populiarios 
dainos - trys Symphonic Pink 
Floyd ir kelios George Mi
chael dainos - palydimos 
simfoninio orkestro. Orkest
ro meno vadovas ir dirigen
tas Gintaras Rinkevičius ti
kisi tęsti tokius vasaros mini
f estivalius ir ateityje. 

LVSO savo namuose, Vil
niaus kongresų rūmuose, nuo 
rugsėjo 17 dienos iki 2011 
metų sausio 1 dienos žada 
surengti trisdešimt įsimin
tinų koncertų - koncertų 
vaikams, kamerinės muzikos 
programų, o penktadieniais 
vyksiančiuose koncertuose 
klausytojų laukia daug staig
menų. Koncertų sezono pra
džiai - operos Eugenijus 
Oneginas koncertinis atliki
mas, kuriame pagrindinį vaid
menį atliks 2009 m. Lietuvos 
Auksinį scenos kryžių pel
nęs dainininkas Edgaras 
Montvidas. Spalio mėnesį 
planuojamas naujas kon
certų ciklas Jaunųjų talentų 
galerija, kurios metu bus pri
statomi žinomesni įvairių 
valstybių jaunieji klasinės 
muzikos solistai, pelnę reikš
mingus tarptautinius apdo
vanojimus ar laimėję klasiki
nės muzikos konkursus. Gruo
džio mėnesį Vilniaus kong
resų rūmuose bus surengti 
septyni šventiniai koncertai. 
Naujametiniame koncerte 
Symphonic Michael Jackson 
bus pristatyta legendinio dai
nininko M. Jackson populiarių 
dainų simfoninė versija, aran
žuota Rimanto Giedraičio. 

Vilniaus kongresų rūmuo
se pakviesti su LYSO kon
certuoti dvidešimt penki kla
sikos atlikėjai: smuikininkai 
Julija Stefanovič, Jelena Se
mionova, Saulė Rinkevi
čiūtė, dainininkai Irina Kri
kunova, Edgaras Montvidas, 
Asmik Gregorian, Vladi
miras Prudnikovas, Samsons 
Izjumovs, Dalia Kužmarsky
tė, Fausta Savickaitė, Aud
rius Rubežius, Deivis, Sasha 
Song, pianistai Denis Proša
jev, Raimonds Petrauskis, 
Gintaras J anuševičius, per
kusininkas Pavel Giunter, 
saksofonininkas Oskars Pet
ra uskis, dirigentai Alek
sandr Anissimov, Michail 
Jurowski, Virgilijus Visockis, 
Peter Feranec, Martins Ozo
linš, Ričardas Šumila. Tuip pat 
pakviestos šios grupės: Gu
dijos valstybinis akademinis 
simfoninis orkestras, chorai ''Po
lifonija", ''liepaitės", "Ąžuoliu
kas" "Dagilėlis" Kauno vals-

' ' tybinis choras ir Gospel choras 
"Sounds in G". GK 
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1-877-525-RCU L www.rpcul.com 

Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

NAUJA PASLAUGA 18 mėnesių GIC moka ffJ1tJ:i 
TERMINUOTI INDĖLIAI SĄSKAITOS 

90-179 dienq „„„.„„„„„ .. 1.25% 
180-364 diemt „ „„„.„„„ 1.25% 
1 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.25% 
2 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.50% 
3 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 1.75% 
4 metLĮ „„„„„„.„„„„„„„„. 2.00% 
5 metLĮ „„„„„„„„„„„„.„„„ 2.50% 

Taupomoji sąskaita 

ČekiLĮ sąskaita iki 

Amerikos doleritĮ 
sąskaita 

Amerikos dol. GIC 
1 metq term. ind. 

1.25% 

0.25% 

0.20% 

1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 meti.Į "cashable" „.„.„. 1.25% 
1 metq .„„„.„„„„.„„„.„„.„. 1.40% 
2 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 2.00% 
3 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 2.25% 
4 metLĮ „„„„„„„„„„„.„„„„ 2.50% 
5 metLĮ .„„„„„„„„„„„.„„„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

Asmenines paskolas 
nuo .„.„„.„„.„.„„.„„.„.„„.„ 5.00o/o 

Sutarties paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„„.„„„„„. 7.00% 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOJ.AS 

Su nekinta nči u n uošim čiu 

1 rnetlĮ.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.50%> 

TFSA a•••as l''"-ntlS' 2 000l0 2 metLĮ .„.„„„„„„.„„„„.„.„.„„„„ 3.75%> . wu , ~·~ „„„„.„„ . 7C 

RRSPirRRIFatviras, kintantis.„ 1.25% 3metq.„„„„.„„„ .. „„.„„.„„„„.„„ 4.35% 

1 t 16r::ol 4metq.„„„„„.„„ .. „„.„„„„.„.„„„ 4.75%> me ų „ .„„.„.„„.„„.„.„„„ . ;) 70 

2 2 2r::ol 5metq.„„„„.„„„ .. „„.„„.„„„„.„„ 5.00%> 
1netų „.„.„„„.„.„.„„„ „ „. . ;) 10 ----------

3 metų „.„„ .. „„„.„„ .. „„.„. 2.50% 
4 metų „.„„.„ ... „.„„.„.„.„. 2.75% 
5 metų „.„.„„„.„.„.„„„ „ „. 3.25% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1,2,3metq„.„.„„.„„.„.„„ 3.25% 
Ribotą kreditą su nekilnojamo 

l-------------1 turto užstatu„„„„„„„„„ 3.50% 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A SG1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas : 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

Antradieniais 9:00- 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00 - 7:00 
Sekmadieniais 9:00-12:30 

• Su teikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo tur to paskolas 

• Su teikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
" INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

Kooperacija bei 
savitarpio pagalba, 
visų narių naudai ... 

LEDAS REFRIGER•"llON 

AIR CONDITIONING A Hl!ATING 

PlldsEZONINIS ORO iALDB10 SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

a. Jareekal 
Tai. 418-370-3539 arba 418-825-3328 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M.Sc„ Ortho. D ip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos '!'A RAMOS') 
Toronto ON, M8W l CS 

Tel. (416) 207-0885 
www.Ro,yalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Viduje: Joninių sueigoje - aeaužinėje Petro Sergaučio dvare š.m. birželio 27 d. Ontario 
Londone; apačioje - šventės dalyviai Ntrs. N. Armstrong 

Ar pakartojama ... ? 
Ar pakartojama, ir vėl. •. 

kas tikrai nepakartojama -
lieka.klausimas dalyvavusiems 
Joninių sueigoje - gegužinėje, 
parengtoje uždatytos ir su že
me sulygintos Kanados Lon
done Siluvos Marijos švento
vės atminime ir jos likusios 
lietuvių Katalikų Bendrijos 
valdybos nenuilstamomis pa
stangomis jungiant ne tik sa
vus - parapijiečius, bet ir pla
čiau - kaimynus ir net iš toliau 
- į artimumą? Praradom savo 
šventovę - atradom vieni ki
tus, SAVE! LIKIM KARTUI 

Neįtikimai, pro vėliava 
papuoštus, akordeono są
skambiams palydint, Laisvio 
Petro Sergaučio dvaro vartus 
plaukė sveteliai... kad ir lie
tučiui grasinant, - nebojanti 
Kiek pastangų įdėta įrengti 
Mišioms altoriaus vietą, ap
linkos papuošimams, "Pa
švaistės" giesmėmis palydėtai 
Papuošimais puikuojantis, 
kad ir liūdnais, kas "išgelbėta" 
iš buvusios šventovės ..• Ir ką 
sakyti apie visą renginį? Ne
įtiklln~ - jau ne pirmą kartą 
tokį, - su nuostabia humoris-

~W~\I~ 

DENT~L C::~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l . Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

------• 1111111111111111111111 
RC>"V~L LEP~C3E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

tine Londono jaunimo nau
jausia "Bangos" inscenizacija, 
tiriant "kas pasivogė praeitų 
Joninių 4 vaidilutes"! 

Po to - maistas, pagurkš
nota. 'Il'ims akordeonistams 
vedant, padainuota, beveik 
arti aperetiškai, net ir lyti pra
dėjus, priedangų globoje. 
Kam gi teko ir dviguba laimė 
vertingoje loterijoj el ••. Kas 
atsakingi už ši nuostabų pa
kartojimą? Rengėjai - bend
rijos valdyba Daina Grigeni~ 
nė, pirm., Rūta Juodis, Aušra 
J anveaux, Romas Mitalas, 
L.P. Sergautis, neaplenkiant 
bendrijos administratoriaus 
prel J. Staškevičiaus iš Missis
saugos Anapilio. "Banga" ži
bėjo su Arūnu, Ieva Paranse
vičiais, Naruševičiais ir Nau
jokaičiais. Jų giminaitis (pa
vardė praslydo .•• ) virtuoziškai 
grojo akordeonais su Vitu Ba
lyta ir ... prelatu Jonu. O mes 
dainavom ... savo ir kitų solis
tu pavardžių neminėsiu. 'Thigi, 
ar pakartojama? Po šių 2010 
Joninių Londone esu tikras! -
laukdamas JŪSŲ ateinan
čiose. E. Petrauskas 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Siltoji liepa ir 
šventės 

Lietuvoje šilčiausias va
saros mėnuo - liepa. Vidutinė 
mėnesio temperatūra siekia 
1s0 c. Liepa dažnai būna lie
tinga. Yra išlikę liaudies pa
sakojimai apie 7 brolius mie
gančius: jei liepos 10-oji giedri 
- liepa bus šilta, saulėta. Jei 
lis, tai lis septynias savaites. 
Liepų žieduose dūzgia bitės. 
Artėja šv. Ona, kaip sakydavo 
žmonės, "su duona ir uoga". 
Soduose sirpsta žemuogės, 
braškės, rausta serbentai, svy
ra pomidorų kekės. Artėja 
pjūtės metas. 

Liepos mėnesį dažniau
siai būna didžiausi vasaros 
karščiai, tačiau pasitaiko ir 
šaltų, kartais labai lietingų ir 
audringų dienų, net dargano
tų dienų, jei ant klevo lapų 
renkasi drėgmė, kuri prie ko
telio virsta vandens lašeliu. 
Pasiklausykime ir senolių iš
minties. Jei naktį miške daug 
šilčiau negu laukuose, bus 
giedra. Jei lomose ir žemose 
vietose - virš pievų ir upių va
kare ir naktį kyla rūkas, kuris, 
saulei patekėjus, išsisklaido, 
bus giedra. Nepaprastai mir
gančios žvaigždutės - artė
jančių kritulių ženklas. Jei 
ryto aušra labai raudona, gali 
lyti. 

Liepos mėnesį švenčiame 
svarbias Lietuvos valstybės 
šventes. Liepos 6-oji Kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
diena. Liepos 17-ą švenčiame 
pasaulio lietuvių vienybės, 
Dariaus ir Girėno žuvimo die
ną. Prisiminkime sparnuotuo
sius Lietuvos didvyrius, jų žo
džius, parašytus prieš skrydį i 
tėvynę: "Jaunoji Lietuva! Tu
vo dvasios įkvėpti, mes sten
giamės tą pasirinktą uždavinį 
įvykdyti. Mūsų pasisekimas 
tegu sustiprina Tuvo dvasią ir 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
gabumais! Bet jei Neptūnas 
ar galingasis audrų Perkūnas 
ir mums bus rūstus - pastos 
mums kelią i jaunąją Lietuvą 
ir pašauktų 'Lituancą' pas sa
ve - tada tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis 
ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų 
dievai būtų patenkinti tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir 
nekviestų Tavęs į Didįjį teis
mą. 'Lituanicos' laimėjimas 
tegu sustiprina Lietuvos sūnų 
dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams. 'Lituanicos' pralai
mėjimas ir nugrimz.dimas į At
lanto vandenyno gelmes tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkak
lumą ir ryžtumą, kad sparnuo
tas lietuvis būtinai įveiktų 
klastingąjį Atlantą tėvynės 
Lietuvos garbei". 

Graži ta mūsų Lietuva. Iš
ėjusieji sugrįžkite, nors ap
lankykite. Išeisite į pievas -
nušienauta žole padvelks. Ap
lankykite gimtąjį pušyną mė
lyni miško varpeliai laukymė
se ratelį sušoks. Mėlynos sužy
dusių lubinų žvakės taką nu
švies. Užlipsite ant gimtojo 
kalnelio - atsigerti to gydo
mojo gėrimo iš pelynų, jon
žolių, čiobrelių ir sveiki sugrį
šite. R. Norkotė, Klaipėda 

Lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas 1933 m. liepos 
15-17 d.d. atliko įsimintiną skrydį aviacijos istorijoje, per
skrisdami Atlanto vandenyną. Pilotai žuvo paslaptingomis 
aplinkybėmis skrydžio metu netoli kelionės tikslo - Kauno. 
Nuotraukoje lakūnai prie savo lėktuvo "Lituanica", 1932 

Ntr. Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
(Iš leidinio "Lietuvos tūkstantmetis") 

---... SKAITYTOJAI PASISAKO 

TITULAIS DANGSTOMAS PURVAS 

Gegužės pabaigoje lietu
viai susirinko prie Lietuvos 
konsulato Turonte, norėdami 
pasiųsti žinią: ir mes supran
tame, kokia prasta Lietuvos 
teisėsaugos padėtis, ir mes 
esame pasipiktinę Kėdainių 
teisėjo nutartimi grąžinti mer
gaitę motinai, ir lenkiame gal
vas prieš žmones Garliavoje, 
saugančius mažą mergaitę 
nuo Lietuvos teisėsaugos ir 
mamos, kurie turėjo ją saugo
ti ir ginti, bet kurie ją skriau
dė ir tebeskriaudžia. 

Ne vienas iš mūsų išgyve
no Sausio 13-osios įvykius, ne 
vienas juose ir dalyvavo, tikė
damas laisva ir demokratiška 
Lietuvos ateitimi. Įvykiai 
Kaune tik parodė, koks visiš
kai nuogas karalius - kokia 
supuvusi ir korumpuota Lie
tuvos teisėsauga ir kiek daug 
darbo reikės, kol bus išvalytas 
visas purvas, nes jis dangsto
mas aukštomis pareigomis, ti
tulais, ir dėl to dar sunkiai at
pažįstamas. 

Yra labai liūdna, kad tyri-

mą atlikti turi ne specialistai, 
kuriais Lietuva jau nebetiki, o 
žurnalistai. Jeigu ne jie, ši byla 
būtų jau seniai baigta. Tučiau 
džiaugiamės, kad galime bent 
matyti žurnalistų darbą: skai
tyti jų straipsnius ir žiūrėti 
Lietuvos televizijos laidas. 
Kaip sako vienas žmogus, da
bar gyvenantis Kanadoje: 
"Dabar kaip niekada didžiuo
juosi, kad dirbau laikraštyje 
Akistata, išaugusiame iki.Akis
tatos laidos, neleidžiančios 
korumpuotiems pareigūnams 
ramiai slėpti savo nepadarytų 
darbų arba iškraipytos tiesos, 
priverčianti juos nors nepato
giai pasijausti ir gal pagaliau 
suprasti, kad žmonės nėra be
smegenė minia". 

Mes linkime su korupcija 
ir netiesa kovojančiai šeimai 
ir visai Lietuvai stiprybės ir 
ištvermės ir sakome: visi šiai, 
pedofilijos, bylai neabejingi 
Turonto ir jo apylinkių lietu
viai yra su jumis. 

Toronto ir jo apylinkių 
lietuviai 

Toronto ir jo apylinkių lietuviai protestuoja prie Lietuvos 
konsulato Thronte 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

1 metų 1.65% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.25% 
1 metų iškeičiamos 1.10% 

1--------------1 Neša metines ar sudėtines 

1 metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.00% 
1.65% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.25% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoji 
Balansas: $0- $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00-$24,999.99 0.150% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčia i ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

l~---------1 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 
l metų 1.40% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
1 metų iškeičiamos 0.95% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 
90- 1 79 dienų 
180- 269 dienų 

1-------------1 270-364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASD IE NIN IŲ 1 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
1.25% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.50% 

PALO KANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 
Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų palūkanų 
1 metų 

3.25% 1----------1 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

2.25% 
3.40% 
3.75% 
4.00% 
4.60% 
5.10% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
1--po_g_o_lp_o_re_ik_a_lo_vim __ ą _____ -I 5 metų 

1.25% 
1.65% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būti keič iomi be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

www.parama .ca 

. AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmenin is patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždarylo 

L IETUV IŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAM'A 

MM KRED~!! ~1~!';.~~~~~k~~~MA 
PARAMA SKELBIA ATVIRĄ TARNAUTOJO/OS POZICIJĄ 

KREDITO/PASKOLŲ VEDĖJUI UŽIMTI 
REIKALAVIMAI: būtina patirtis paskolų/kredito srityse, 
bendruose finansiniuose patarnavimuose, betarpiškas beiat
sakingas bendravimas su žmonėmis! 

Smulkesnės deta lės tinklalapyje www.creditunioncareers, 
ieškant Current Job Opportunities 
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Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos merginų rink

tinė iškovojo sidabro meda
lius Lenkijoje vykusiame pir
majame pasaulio kurčiųjų jau
nimo (iki 21 metų) krepšinio 
čempionate. Lietuvos mergi
nos po nesėkmingos antrosios 
rungtynių pusės 44:67 pralai
mėjo bendraamžėms iš JAV. 

• Tarptautinės šachmatų 
federacijos (FIDE) paskelb
toje naujoje moterų klasifika
cijos lentelėje Europos vice
čempionė Viktorija Čmilytė 
pirmą kartą savo karjeroje pa
teko į geriausiųjų dešimtuką. 
Ji užėmė devintą vietą. Tai 
aukščiausia mūsų šalies atsto
vo užimta vieta per visą šachma
tų sporto istoriją, - informuoja 
dienraštis Lietuvos žinios. 

• Estijoje vykusiose trijų 
Baltijos šalių merginų futbolo 
taurės varžybose, kuriose da
lyvavo septyniolikmečių (1994 
m. gimimo ir jaunesnės) bei 
devyniolikmečių (1992 m. gi
mimo ir jaunesnės) koman
dos, geriau sekėsi Lietuvos 
septyniolikmetėms, kurios už
ėmė antrą vietą. Po lygiųjų 
1:1 išvakarėse su Latvijos ko
manda trečiąją varžybų dieną 
Lietuvos septyniolikmetės 

futbolininkės 1:3 (0:1) pralai
mėjo antrą pergalę iškovoju
siai ir nugalėtoja tapusiai Es
tijos rinktinei. 

• JAV vykstančiose Tarp
tautinės lengvosios atletikos 
federacijos (IAAF) rengia
mose "Deimantinės lygos" se
rijos varžybose šeštą vietą dis
ko metikų varžybose užėmė 
dukart olimpinis čempionas 
Virgilijus Alekna. Nugalėtoju 
tapo lenkas P. Malachowski. 

Jis diską nusviedė 67,66 m. 
Antroje vietoje liko vengras 
Z. Kovago - trečioj e ameri
kietis J. Young. 

• Sėkmingai Ispanijoje 
vykusiame Europos baidarių 
ir kanojų irklavimo čempio
nate Lietuvos kanojininkai -
Jevgenijus Šuklinas, Raimon
das Labuckas bei Tomas Ga
deikis, iškovojo aukso meda
lius dviejose valčių klasėse. 
Pirmasis Senojo žemyno auk
są iškovojo vienvietininkas 
Jevgenijus Šuklinas. Jis 200 
metrų nuotolį baigmėje įveikė 

per 40,031 sekundės. Dvivietę 
kanoją irklavę pasaulio čem
pionai Raimondas Labuckas 
bei Tomas Gadeikis baigmėje 
sugaišo 35,940 sekundės ir 
Europos čempionų titulą iš
kovoj o jau ketvirtą kartą iš 
eilės. 

• Kaip praneša Lietuvos 
lengvosios atletikos federa
cija, Darius Draudvila laimėjo 
tarptautines daugiakovininkų 
varžybas Heksam (Didžioji 
Britanija), dešimtkovėje su
rinkęs 7643 taškus. 

• Čekijos sostinėje Pra
hoje vykusiame 41-ame pa
saulio kariškių šiuolaikinės 
penkiakovės čempionate per 
žingsnį nuo medalio liko To
mas Makarovas. Lietuvos 
sportininkas surinko 5756 taš
kus ir tik 4 taškais nusileido 
bronzos medalį iškovojusiam 
Pietų Korėjos atstovui K. 
Dae-Sanui (5760 tšk.). Aukso 
medalį iškovojo turnyro šei
mininkas D. Svoboda (5900 
tšk.), antrąją vietą užėmė ki
tas Čekijos penkiakovininkas 
O. Polivka (5764 tšk.). VP 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

------• 1111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
------1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PAOĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

Kanados spaudoje apie tautiečius 
Šiaurės golfo gyvenvietę stato lietuvis 

naujo modelio namus, ten, 
kur dar vaikšto iš žiemos mie
go pabudę lokiai. Ne vieną 
apdovanojimą pelnęs archi
tektas Rob Nicolucci supro
jektavo sujungtus namus 
(Townhouses) ir vilas, tad už
baigus statybą, gyventojų pa
gausės, tuo labiau, kad kartu 

golfo klubas, su kavine, sporto 
sale, parduotuve ir pagalbinė
mis patalpomis. Projekto au
torius Shawn P. Walters. 

Neabejingi sportui užsa
kymo vykdytojas Romas Kar
tavičius bei jo žmona, augi
nantys du vaikus, tikisi, kad 
galimybė žaisti golfą padės 

Prasidėjus vasarai, poil
siautojai traukiasi iš didelių 
miestų toliau į gamtą, prie 
ežerų, dažniausiai šiaurės 
link. Ten po žiemos tylos pra
sideda laivyba, tuščiose poil
siavietėse suskamba žmonių 
balsai. Kaip ir visur šiltasis 
metų laikas - palankiausias 
statyboms. Poilsiaviečių nori 
įsigyti vis daugiau šeimų; dar 
kiti keliasi visam laikui į toli
mesnes gyvenvietes, bėgdami 
nuo miesto triukšmo, oro tar
šos. Gegužės 22 dienos Toron
to Star laikraščio skyrius New 
in Homes and Condos pasa
koja apie naujas statybas to
liau nuo Toronto, ant rytinio 
Georgian Bay ežero kranto. 
Pasakojimo Good Enough for 
Momma Bear autorė Pat Bre
nan skaitytojams pristato iš
skirtinį statybos projektą ir jo 
vykdytojus. Tarp jų ir mūsų 
tautiečio Romo Kartavičiaus 
pavardė, gerai pažįstama vy
resnės kartos lietuviams. 

Eden Oak statybos bendrovės vadovas Romas Kartavičius ti
kisi, kad Oak Bay gyvenvietėje jo statomi namai bus patogūs 
ir jaukūs Ntr. iš Toronto Star 

Daugelis mūsų tautiečių, 
iš senelių ir tėvų paveldėję 
staliaus ar mūrininko įgūdžių, 
atsidūrę svetimoje šalyje, tapo 
statybininkais. Apie jų profe
sinius sugebėjimus ir užmojus 
liudija statiniai - gyvenamųjų 

namų rajonai Kesvike, Missis
saugoje ir kitur; jų vardais pa
vadintos gatvės. Statybose dir
ba ir jaunesnioji karta. Vieno 
iš jų Romo Kartavičiaus dar
bai ir sumanymai aprašomi 
mano minimame straipsnyje. 

Oak Bay vietovė prie 
Georgian Bay ežero yra sau
goma UNESCO įstatymu 
kaip Pasaulio biosferos rezer
vatas, esantis viename iš di
džiausių pasaulyje gėlo van
dens plotuose. Eden Oak staty
bos bendrovei, kuriai leista 
statyti šiame draustinyje, va
dovauja lietuvis Romas Kar
tavičius, kilęs iš pokario imig
rantų. 

Oak Bay, šiaurės gyven
vietė, kurią galima pasiekti iš 
Toronto maždaug per pu
santros valandos, jau turi 37 
nuolatinius gyventojus nau
juose namuose. Čia 2007 me
tais pradėtos statybos sulaukė 
gero Statybos ir Žemės plėt
ros sąjungos įvertinimo, dar
bai tęsiami toliau. Šią vasarą 
R. Kartavičius ruošiasi statyti 

• 

su būstais gyvenvietėje dau
gėja ir patogumų. 

Žiemą šios apylinkės tarsi 
miega- sustoja darbai, judėji
mas. Bet gyvenimas atgyja, 
prasidėjus plaukiojimo sezo
nui. Ontario ir Georgian Bay 
ežerus jungia 387 km ilgio ka
nalas Trent-Sevem Waterway; 
juo į prieplaukas atplaukia 
tūkstančiai mažųjų laivų. R. 
Kartavičius planuoja išplėsti 
Oak Bay prieplauką, pastatyti 
stoginę, kurioje galėtų žiemo
ti iki 200 laivų. Birželio mėn. 
bus pradėta statyti golfo aikš
tė ir 10,000 kv. pėdų klubo 
pastatas. Bet kokią sporto 
aikštę nelengva įrengti tarp 
medžių ir šiaurės uolų, tuo 
labiau skirtą golfo žaidimui, 
bet statybininkai pasiryžę. Jie 
suvokia savo atsakomybę, 
dirbant išskirtinės vertės ap
linkoje. 

Romas Kartavičius ir jo 
partneriai John Di Poce ir 
Bryan Coleman Georgian Bay 
Žemės fondui dovanojo 38 
hektarus iš jų įsigyto 135 ha 
ploto apsauginei žemės juos
tai. Ji skirs būsimą golfo aikštę 
ir kitas statybas nuo gamto
saugininkų saugomo pelkyno 
ir vandenų. Tai bus pirmasis 
šiame Muskokos pakraštyje 

l'EOOS SPECIALISTAS 
HIROPODI ROBERTAS NEKRAŠAS 
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CHIRURGJ IS GYDYMAS 

11- !ORŲ P Ų PRJ t. l ORA 

TAISYMAS ORTOPEDI IA! 

INDEKLAI 

LIGONI US PRJIMAME: 
352 WIL ON T. E. A A TE~ Ont. T EL. (905) 648-91 76 

apsispręsti ne vienam būsi
mam namų pirkėjui. Įsigyjan
tiems Eden Oaks namus, kaip 
priedą statybos verslovė galės 
pasiūlyti golfo klubo narystės 
lengvatas. 

Žurnalistė rašo, kad prieš 
daugelį metų Romas Kartavi
čius paliko savo darbą Onta
rio Hydro ir pradėjo dirbti su 
savo dėde Albertu Kartavi
čiumi statybose. Vyresnysis 
Kartavičius, pokario imigran
tas iš Lietuvos, išmokęs mūry
ti plytas ir kitų statybos darbų, 
įsteigė savo verslovę Ideal Ho
mes, vėliau, prisidėjus sūnė
nui Romui, jau abu turėjo 
bendrovę Eden Oak. Dirbda
mi kartu, lietuviai statybinin
kai pastatė tris dešimtis gyve
namųjų namų pietiniame On
tario ir Collingwood apylin
kėse. Nelaimei, Albertas Kar
tavičius nuskendo, poilsiau
damas Floridoje. Romas Kar
tavičius tęsia verslą. Į šiaurės 

statybas prie Georgian Bay 
lietuvį atviliojo užsakovai, 
kurie pasiryžo užsiimti staty
bomis tuomet dar neapgyven
dintose vietose tarp Part 
Severn and Honey Harbour. 

Pagal Toronto Star straips
nį parengė SK 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau

giau kaip 3-4 dienas, 
pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasi
rinkite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "Gene
ral Customer Service") 



Antroji LISS 
programa pradėjo 

savo veiklą Lietuvoje 
Birželio 28 d. Vytauto Di

džiojo universitete susirinko 
antroji lietuvių kilmės stu
dentų iš JAV grupė - Herita
ge, kuri dalyvaus Lietuvos iš
eivijos vasaros stažuočių 
(LISS) programoje. Pirmą 
kartą ši programa, Lietuvoje 
vykdoma jau nuo 2005 m., ta
po VDU projekto "Pasaulio 
lietuvių akademija" dalimi. 
Pirmosios dienos seminare 
programos dalyviai susipažino 
su stažuočių programa, susiti
ko su praktikos vadovais orga
nizacijoj e, susipažino su Vy
tauto Didžiojo universitetu ir 
gyvenimo bei laisvalaikio gali
mybėmis Kaune. 

Susipažinimo seminarą 
pradėjo ir Vytauto Didžiojo 
universitetą pristatė prof. 
Auksė Balčytienė. Studentai 
daug sužinojo apie universite
to specialybes, mokslinę veik
lą ir "Artes liberales" dvasią. 
(VDU studijuoja apie 9,000 
studentų, daug specialybių 
dėstoma ir anglų kalba, o iš 

viso galima mokytis 24 kal
bų!) 

LISS programos vadovė 
Birutė Bublienė papasakojo 
apie išskirtinę LISS programą 
- Heritage - lietuvių kilmės 
jaunimui, kurie nekalba lietu
viškai, bet nori Eažinti savo 
protėvių kraštą. Si programa 
yra vykdoma pirmą kartą, 
nors dalyvių ir nedaug - tik 
septyni, bet jiems veikla 6 sa
vaitėms yra suplanuota labai 
atsakingai. B. Bublienė pabrė
žė, kad šiai grupei yra ypatin
gai svarbios trys sudėtinės da
lys - kalbos pamokos, krašto 
pažinimas ir veikla darbovie
tėse. 

Programos administra
torė Rasa Ardytė-J uškienė, 
kuri nuolat būna kartu su jau
nimu Kaune, papasakojo apie 
būtinybę kalbėtis ir atvirai 
kasdien išsakyti iškylančias 
problemas ir kartu su VDU 
komanda jas greitai išspręsti. 
P. Rasa davė daug praktinių 
patarimų studentams ir jų pa-

Talkos savaitgalį birželio 26-27 d.d. Kretingos stovyklavietę 
padėjo sutvarkyti KLJ sąjunga. Nuotraukoje pirm. Rūta 
Samonytė ir Linas Pilipaitis 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road . 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

9 
Missis auga ON L5G l ~ s Mississauga ON LSN OAS 

......._ __ __, www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LANU į Vilnių 

201 o m. liepos 11', 28 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTlNU į Vilnių 

201 o m. liepos 11', 28 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

coupon i va lid on ly at ' Marguti -Pysanka head off1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Lietuvos jaunimo dienose Panevėžyje birželio 26-27 d.d. dalyvavo jaunimas iš Lietuvos, 
Rusijos, Kanados ir JAV, tarp jų - LISS programos stažuotojai Ntr. T. Stonkaus 

galbininkams iš Lietuvos. 
Lietuvių kalbos pamokas 

dėstys VD U dėstytoj ai, per 6 
savaites bus apie 40 tiesiogi
nių kalbos pamokų ir papil
domų individualių pokalbių. 

Į renginį buvo pakviesti 
darboviečių, kuriose atliks 
Heritage grupės dalyviai prak
tikas, studentai - migracijos 

politikos studijų magistrai, 
kurie bendravimą su JAV stu
dentais išnaudos savo moks
linėje veikloje ir galbūt taip 
gims nauji bendri projektai 
tarp įvairių JAV universitetų 
ir Lietuvos. 

Vytauto Didžiojo univer
sitetas stažuotojams padėjo 
susirasti praktikos vietas, ap-

gyvendins universiteto bend
rabutyje. 

Išeivijos studentai turės 
galimybę dalyvauti VDU or
ganizuojamuose kursuose, 
kuriuose jų lauks plati Lietu
vos pažintinė programa ( eks
kursijos po Kauną, Vilnių ir 
Lietuvos apylinkes) ir lietuvių 
kalbos pamokos. Inf. 

Projekto ''Aš + Tu = kmLT'' 
dviratininkų sutikimas Suomijoje 

Birželio 9 d. Lietuvos res
publikos ambasadoje Suomi
jos respublikoje projekto "Aš 
+ Tu = kmLT" (Aš +Tu = 
karšta meilė Lietuvai) dvira
tininkai Marius Puluikis ir Re
migijus Balandis susitiko su 
vietine lietuvių bendruomene. 
Jau beveik 7000 km numynu
sius dviratininkus pasveikino 
Lietuvos ambasadorė Suomi
joje Halina Kobeckaitė. Ji vai
kinams palinkėjo ištvermės ir 
ryžto sėkmingai nuvažiuoti li
kusį atstumą iki Lietuvos bei 
paragino ateityje savo darbu 
taip pat garsinti Lietuvos vardą. 

Projekto "Aš + Tu = km
LT" metu, bendradarbiaujant 
su Martyno Mažvydo biblio
teka bei bibliotekininkų są
junga, renkama parama Už
palių kaimo (Utenos r.) bib
liotekai, kuriai šiuo metu stin
ga lėšų. Vakaro svečiai buvo 
raginami paaukoti lėšų šiai 
bibliotekai. 

siantis apie du mėnesius. Ke
lionė balandžio 11 d., prasi
dėjo Škotijos Aberdeen mies
te ir tęsiasi per Didžiąją Bri
taniją, Daniją, Norvegiją, Šve
diją, Suomiją bei Baltijos šalis. 

Šiuo projektu siekiama 
skatinti lietuvius, gyvenančius 
Lietuvoje ir išeivijoje, atsi
gręžti į Lietuvą - prisijungti 

Su darbo vizitu Suomijoje 
viešintis Lietuvos energetikos 
ministeris Arvydas Sekmokas 
pagyrė vaikinus už aktualią 
iniciatyvą kelti migracijos 
klausimus. Dviratininkai susi
rinkusiems lietuvių bendruo
menės atstovams parodė do
kumentinį filmą apie 2009 m. 
įgyvendintą projektą "Grįž
tam 2009", papasakojo įspū
džius iš kelionės. Vakaro sve
čiai buvo kviečiami pasirašyti 
pasižadėjimus atlikti ką nors 
naudingo Lietuvai ir ant žygio 
vėliavos, kuri vėliau bus įteik
ta Lietuvos prezidentei Daliai 
Grybauskaitei. 

Dviratininkai Remigijus Balandis ir Marius Puluikis su 
Lietuvos ambasadore Suomijoje Halina Kobeckaite 

Anglia Ruskin universi
teto (Didžioji Britanija) lietu
vių bendruomenės organizuo
jamas projektas "Aš + Tu = 
kmLT" - tai 8000 kilometrų 
žygis dviračiais į Lietuvą, truk-

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ (''parking') 

(905) 333-5553 

prie jos ateities kūrimo orga
nizuojant pilietiškumą skati
nančius projektus, kuriant 
bendruomenes, puoselėjant ir 
saugant lietuvišką kultūrą bei 
tradicijas. 

Projektas "Aš + Tu = km
LT" grindžiamas "Grįžtam 
2009" idėja - dviračių žygiu iš 
Londono į Lietuvą, kurio me
tu 2009 m. du Anglia Ruskin 
universiteto studentai dviračiais 
nuvažiavo daugiau kaip 2500 
kilometrų, taip parodydami 
lietuviams, jog gyvenant sve
tur meilę Lietuvai galima iš
reikšti įvairiausiais būdais, 
tam tik reikia didelio noro, 
ryžto ir nuoširdumo. Inf. 
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TRAGIŠKAI ŽUVUS 

a.a. tėvui ANDREW 
ir jo 5-kią metukų sūneliui 

v 

a.a. DOUGLAS RUCINSKAMS, 

reiškiame užuojautą tėvui-seneliui ZENONUI ir 

IZABELEI, marčiai RENEE, vaikaitei OLIVIA 

ir giminėms. Kartu liūdime -

Antanas ir Aldona Kilinska~ 

Vytas ir Vu.ia Paškai 

PADĖKA 

AtA 
ALGIS M. ZAKAREVIČIUS 

1929.VII.15-2010.VI.6 

Mūsų šeima nuoširdžiai dėkoja kun. A. Simana
vičiui, OFM, už aukotas Mišias ir maldas, D. Radtk:ei už 
giedojimą, kun. Kęstučiui Reizgiui, OFM, už laidojimo 
apeigas; visiems mūsų draugams, mano buvusiems 
bendradarbiams už apsilankymą šventovėje ir kapinėse. 

Ačiū aukotojams už aukas Algio vardu; jos buvo 
skirtos įvairiems tikslams; taip pat buvo surinkta 880 
dol. Lietuvos pranciškonų statomam vėžio onkologijos 
centrui Klaipėdoje; Algio atminimui aukas surinko M. 
Povilaitienė. Visiems aukotojams nuoširdi padėka. Jūsų 
draugiškumas ir nuoširdumas nebus pamirštas; tai mus 
ramina ir guodžia sunkiomis atsiskyrimo valandomis. 

Ačiū visiems, palydėjusiems Algį į amžinojo poilsio 
vietą. 

ŽmonaDanu~sušeima 

~<. E S 1'1\ l ~l Ja\ S 
Alff STUDIO 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracijai Kanadą 
• tcstamentų sudarymas 
• palikimų tvarkym as 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės kla usimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Toronto, ON M9C 4U 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 23(>-1809 
TinklalapL~: W\\<"W,pacclawfirm .com El. paštas: lawycrs@ pacelawfirm.com 

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
• Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
• Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

Skambinti tel. (416) 769-0674 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Mirė įžymioji Kanados dainininkė 
Maureen Forrester (1930-2010) 

Kanada neteko įžymios 
kultūros ir meno veikėjas, bu
vusios įžymios operos solistės 
Maureen Forrester. Ji mirė, 
likus tik mėnesiui iki 80-ojo 
gimtadienio, ir palikusi turtin
gą nepakartojamą dainavimo 
istoriją, nemažai mokinių, jos 
vardu pavadintų koncertų sa
lių, stipendijų ir premijų tarp 
jų ir Stratfordo vasaros festi
valio premiją. 

Daugelį dešimtmečių jos 
sodrus neužmirštamas kontr
altas skambėjo ne tik Šiaurės 
Amerikos, bet ir kitų žemynų 
scenose. Maureen Forrester 
dainavo su visais garsiausiais 
Šiaurės Amerikos, Europos, 
Azijos, Artimųjų Rytų orkest
rais, turėjo parengusi partijas 
su žymiaisiais dirigentais Eu
gene Ormondy, Herbert von 
Karajan, Leonid Bernstein, 
Andrew Davis, Seiji Ozawa ir 
k:t. Dainininkė, turėjusi įvairų 
repertuarą - nuo klasikinės 
operos iki linksmų muzikinių 
spektaklių ar populiarios mu-

zikos kūrinių, labiausiai mėgo 
ir įspūdingai atlikdavo vokie
čių kompozitorių lyrines dai
nas, oratorijas; išskirtinė mei-

A.a. Maureen Forrester 

lė kompozitoriaus G. Mahler 
kūrybai. 

Maureen Forrester - Ka
nados meno pasididžiavimas, 
augindama gausią šeimą - 5 
vaikus, per metus surengdama 

MYLIMAM MAMYTEI 

A t A 
ELENAI TURUTIENEI 

mirus Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai, mūsų 

choro vadovei, LILIJAI, vaikaičiui MARIUI ir jo 

šeimai. 

"Dainos" choras 

ATLIEKAME visus vidaus ir išorės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mūrininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui teL 905 272-2016 arba 647 400-1153 (cell). 

iki 120-ties koncertų, nebuvo 
abejinga, atrasdavo laiko ir vi
suomenės reikalams. Ji kurį 
l.ai.ką vadovavo Kanados tary
bai, tapo Kanados ordino gar
bės nare, vėliau vyresniąja pa
reigūne; buvo apdovanota pir
mąja Kanados operos Ruby 
premija. Dainininkei buvo su
teikta daugiau kaip dvi dešim
tys garbės daktaro laipsnių 
įvairiuose valstybės universi
tetuose. Ji visada buvo pasi
rengusi padėti jauniesiems 
muzikams, didžiavosi galėda
ma pasauliui pristatyti Kana
dos kompozitorių kūrybą. 
Apie dainininkės kelią nuo 
Bell telefono operatorės gim
tajame Montrealyje ir pirmo
sios repeticijos vietinės bažny
čios chore iki didžiųjų pa
saulio scenų triumfo yra su
kurti televizijos filmai ir iš
leista jos pačios parašyta kny
ga Out of Character. Inf. 

Ieškoma 
Nojaus arkos 
nuolaužų 

Dar viena tyrinėtojų grupė 
teigia atradusi Nojaus arkos 
nuolaužų Ararato kalno (Turki
ja) papėdėje. 'fyrinėtojų grupė 
Nojaus arkos bendruomenė su
rado medžio nuolaužų, kurios 
galinčios būti legendinio No
jaus laivo ir gyvulių užtvarų li
kučiai. Atlikti anglies tyrimai 
parodė, kad rastos ant kalno 
nuolaužos siekia beveik 5,000 
metų. Grupė paprašė Turkijos 
vyriausybę, kad ji kreiptųsi i 
UNESCO dėl leidimo toles
niems kasinėjimams. Ši Ararato 
kalno papėdė yra UNESCO Pa
saulio gamtos paveldo sąraše ir 
saugoma pagal tarptautinius 
susitarimus. Inf. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



PERKATE? 
PARDUODATE namą ar butą? 

NORITE SUtlNOTI VERTĘ SAVO 
NEKILNOJAMO TURTO? 
Prašau skambinti man 

JURGIS KULIEŠIUS 
Maloniai ir sąžiningai 

patarnaus iu 

Tel. tiesiogiai: 416-568-1604 
0:(416) 236-6000 N:(416) 232-9546 
www.sutton.com kuleza@sympatico.ca 

sutton g ro up-
assurance realty inc., 
Brokerage• 

• • MJ€PEN)a..n.v OWNEDANO OPEAAtED 

Jerzy Kulesza, Sales Representative 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

,.. visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto O M9A SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 m etus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentit stipendijoms 
Kanadoje ir L ietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

ū pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

TEODORUI STANULIUI, B.A. broker 
RE/MAX WEST R EALTY tiesiog 416-879-4937 

ari namus 416-231-4937 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliauJantiems Į ubienĮ ir at
vykstantiems Į Kanadą. Skambinti Mariui Rusinoi tel. 416 588-
2808 ext. 26 dienos metu. 

TDlmmJ lEIUllŲ 
PmllllŲ 11.UllS 
RENGIA TRADICINĘ 

IEIU211~ 
"V'Ilniaus rūmuose'' 
3-čio aukšto balkone 

Pirmadienį, liepos 19, 
nuo 12 v.d. 

PIETŪS RUOŠIAMI 
A. GATAVECKO pagal lietu"rii· 
ką "Barbeque" stilių su muzika 

ir -.ynu. Bilil!to kaina $20 
Prašome bilietus įsigyti pas 

K. Mačionienę, 416-769-8353 
arba raštinėje, 416-762-1777 

Tobulinama 
Lietuvos 

švietimo sistema 
Tt redakciją pasiekė Al

donos Gintautaitės pokalbis su 
Lietuvos seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininku Valentinu Stundži.u. 
Iš pokalbio aiš
kėja, !cad nau
joji Svietimo 
įstatymo redak
cija juridiškai 
siejasi su ap
skričių refor
ma, su naujuo- V. Stund.ys, Ue
ju Mokslo ir tuvos seimo Šrie
studijų bei Biu- timo, mokslo ir 
džeto įstatymu, kultū~os k.omi
taip pat i pro- teto pirm. 
jekto redakciją 
ijungiamos Specialiojo ugdymo 
įstatymo nuostatos. Priėmus 
naująjį ŠVietimo įstatymą, būtų 
įteisinama progimnazija (mo
kykla iki aštuonių klasių), būtų 
privaloma tartis su bendruo
menėmis, atsirastų visiškai nau
jas dalykas - tai švietimo prie
žiūros samprata, siūloma, kad 
švietimo priežiūros paskirtis 
būtų švietimo kokybė bei švie
timo programų prieinamumas. 
Iki šiol kalbėta apie bendrojo 
lavinimo mokyklą. Siūloma tai 
vadinti bendrojo ugdymo mo
kykla, nes ugdymas labiau ati
tinka humanistinio švietimo 
principus. Tuip pat nebeliks va
dinamųjų vidurinių mokyklų, 
kaip sovietinės sistemos pavel
do. Naujame įstatyme jos bus 
vadinamos gimnazijomis. Mo
kyklų finansavimo klausimu pa
sisakyta, kad mokyklas finan
suoja jų steigėjai. Bandoma su
sitarti ir dėl ideologinių skirtu
mų. 'Th.utinių mažumų mokyk
lose du dalykai turėtų būti dės
tomi valstybine kalba pagal 
pagrindinio ugdymo programą 
ir trys dalykai pagal vidurinio 
ugdymo programą. Dėl visiems 
vienodų galimybių teikimą yra 
nesutarimų. Pavasarį nespėjus 
susitarti, naujojo įstatymo pro
jektas keliamas į seimo rudens 
sesiją. Snk. 

l TRUMPAI l 
• Gegužės 23 d. šeši tūks

tančiai žmonių dalyvavo "Vil
ties bėgime" Klaipėdoje, kur 
bus statomas 6 mln. pareika
laujantis ŠV. Pranciškaus onko
logijos centras. 

• "Olialia Sunset Sand 
2010" smėlio skulptūrų festi
valis prasidėjo prie Kauno 
"Akropolio", gegužės 22 d. Bu
vo išstatyti garsiausią pasaulio 
menininkų kūriniai iš smėlio. 
Jų buvo 15. 

(Iš lietuvos spaudos) 
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IEtDAINU 
ŠVENTĖ 

TORONTO 2010 

Sveikiname 

ir dėkoiame 
• • v1s1ems 

profesionalų renginį 

PARAMA 
Banking that hits al l the high notes! 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Šį sekmadienį, Toronto 

arkivyskupijos patvarkymu, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
pamokslą apie misijų veiklą 
Indijos Thanjavur vyskupijoje 
sako misijonierius iš Indijos 
kun. Anandam Lourdu ir ta 
proga renkama misijoms ant
roji rinkliava. 

• Sault Ste. Marie mieste 
mirė a.a. Izabelė Kvosčiauskie
nė, 85 m. amžiaus. Palaidota 
liepos 10, šeštadienį, Sault Ste. 
Marie katalikiškose kapinėse. 
Nuoširdi užuojauta jos gimi
nėms bei artimiesiems. 

• Liepos 2 d. Lietuvoje mi
rė a.a. Elena Turūtienė, mama 
buvusios mūsų parapijos chorų 
vadovės Lilijos Turūtaitės. 
Nuoširdi užuojauta jai ir sūnui 
su šeima. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje vasaros metu sekmadie
niais Mišios aukojamos tiktai 
10 val. ryto, ir Mišiose giesmes 
gieda visi pamaldų dalyviai. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje vasaros 
metu sekmadieniais Mišios au
kojamos 10 val. ryto. 

• Rugpjūčio 22, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Iškilmės bus 
pradedamos lauke prie Kana
dos kankinių šventovės 2.30 v. 
p.p. Kryžiaus kelio ėjimu. Išpa
žinčių šventovėje bus klausoma 
nuo 2 v.p.p. Iškilmingos Mišios 
šventovėje bus 3 v.p.p. Po Mišių 
bus eisena prie lietuviškojo kry
žiaus, pastatyto Lietuvos kanki
nių garbei; maldos ten bus už
baigiamos Lietuvos himnu. Au
tobusas tą dieną į iškilmes iš
važiuos iš Hamiltono 10.45 v.r. 
ir sustos paimti maldininkų prie 
Prisikėlimo šventovės Toronte 
11.45 v.r. Norintieji važiuoti au
tobusu prašomi kuo greičiau 
registruotis pas Reginą Choro
manskytę tel. 905 527-6440 arba 
Prisikėlimo parapijoje tel. 416 
533-0621. Kaina asmeniui- $15. 

• Mūsų parapijos šventė, 
Lietuvos kankinių atlaidai, bus 
rugsėjo 26, sekmadienį. Ta pro
ga bus minimos ilgamečio mūsų 
klebono a.a. kun. Petro Ažuba
lio mirties :XXX metinės ir mū
sų vargonininko a.a. muz. Jono 
Govėdo mirties V metinės. Prašo
metą dieną pasižymėti savoka
lendoriuose ir ruoštis dalyvauti. 

• Apapilio knygyne plati
namos Zodis tarp mūsų knyge
lės, naujausia žurnalo Lithua
nian Heritage laida, knygelės 
vaikučiams, įvairios garsaplokš
tės ir vaizdaplokštėje dokumen
tinis filmas "Evangelijos žinia 
tūkstantmetei Lietuvai". Taip pat 
galima įsigyti automobiliams 
lietuviškų lipinukų. 

• Jei kas norėtų perimti 
Anapilio knygyno vedimą, pra
šome tartis su Sigita Aušrotiene 
tel. 416 767-0529. 

• Vysk. Jonas Kauneckas 
prašo paramos Kun. A. Lipniū
no jaunimo kultūros centrui, 
kuris rūpinasi Panevėžio vysku
pijos jaunimo katalikiškąja 
v~ikla, izuošia evangelizacijos 
dienas, Sv. Rašto kursus, orga
nizuoja maldos grupes, Kry
žiaus kelius, naktiniys budėji
mus prie išstatyto Svenčiau
siojo, tautinių bei religinių datų 
minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasa
ros stovyklas. 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• "Kretingos" angliškai 
kalbančių vaikų stovykloje šie
met stovyklauja 97 vaikai; jiems 
patarnauja 48 vadovai, 14 dar
buotojų ir 3 kapelionai. Linki
me stovyklautojams gero oro, 
neišdildomų įspūdžių ir amžinų 
draugų. 

• Stovyklų laikas: lietuviš
kai nekalbantiems vaikams -
liepos 4-17 d.d.; lietuviškai kal
bantiems - liepos 18-31 d.d.; 
šeimų stovykla - rugpjūčio 1-7 d.d. 
Registracija: www .kretinga. 
.m:g. 

• Lietuvos vyskupai 2010-
uosius metus yra paskelbę "Pa
dėkos už laisvę" metais, minint 
20 m. nuo Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. Šių metų 
šūkis: "Esate pašaukti laisvei". 
Tai bus pagrindinė tema ir šie
met vykstančiose Lietuvių pa
maldose MidlaJ!dO šventovėje 
rugpjūčio 22 d. Sv. Mišių metu 
pamokslus sakys iš Lietuvos at
vykęs pranciškonas kun. Algir
das Malakauskis. Kviečiame vi
sus kuo gausiau dalyvauti. 

• Primename apie gali
mybę paremti parapiją kiekvie
ną sekmadienį nevartojant nei 
vokelių, nei grynųjų pinigų. Te
reikia parapijos raštinėje pasi
imti spec. lapą ir jį užpildžius 
nunešti į Prisikėlimo arba "Pa
ramos" bankelį. Įsijungdami į 
šią aukojimo programą jūs su
taupysite parapijai vokelių 
spausdinimo išlaidas, jums pa
tiems aukojimas bus palengvin
tas, saugus ir patogus. Specialių 
rinkliavų proga vokeliai bus pri
segami prie parapijos laikraštė
lio, arba juos bus galima pasi
imti šventovės prieangyje. 

• Norintys gauti el. paštu 
elektroninę Prisikėlimo parapi
jos žinių versiją registruokitės: 
prisikelimo.parapija@gmail.com 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 18: 8 v.r. už parapijiečius; 9 
v.r. už a.a Salomėją ir Alfonsą 
Pundžius; 10.45 v.r. už a.a. Bro
nių Tamošiūną, už a.a. Onutę 
Skukauskienę (20 m.), už a.a. 
Oną Grigaravičienę; 12.15 v.d. 
už a.a. Joną Jaciką. 

KLKMD-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS VARDU sveiki
name naują Centro valdybą: 
pirmininkę - R. Choromansky
tę, vicepirmininkę - A. Sungai
lienę, B. Biretienę, iždininkę -
V. Baliūnienę, sekretorę - R. 
Simonaitienę ir A. Pleinytę. 
Linkime sėkmės, ištvermės ir 
pasišventimo tęsti pradėtus 
darbus bei ieškant naujų būdų 
pasitarnauti artimui ir Tėvynei. 

ME 

• Arkiv. Sigitas Tamkevi
čius prašo paramos Kauno ar
kivyskupijoje veikiantiems Vai
kų dienos centrams, kuriuose 
benamiai ir skurdan patekusių 
šeimų vaikučiai pavalgo, pa
ruošia pamokas, praleidžia sa
vo laisvalaikį ir randa prieglobs
tį bei užtarimą. 

• Mišios liepos 18, sekmad.: 
10 v.r. už a.a. Michaliną Dau
sienę (XVII metinės); Vasagoje 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
liepos 18, sekmad., 10 v.r. už 
a.a. J ąnę ir Petrą Pakalkas; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
liepos 17, šeštad., 3 v.p.p. auko
tojo intencija. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Pamaldos šį sekmadienį 
9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

rugsėjo 8, trečiadienį, antro 
aukšto posėdžių kambaryje. 

• Liepos 23 d., 8 v.v. bare 
"Lokys" įvyks vieno žymiausio 
muzikantų Lietuvoje dainų au
toriaus ir atlikėjo A. Mamon
tovo akustinis koncertas. Dėl 
papildomos inf. teirautis 416 
532-3311. 

• Nemokama mašinų sto
vėjimo aikštelė nuo 11v.r.iki6 
v.v. Maloniai kviečiame visus 
sekmadieniais į Lietuvių Na
mus . 

• Lietuvių Namų mašinų 
stovėjimo aikštelėje naujos kai
nos! Galite išsinuomoti mėne
sinę mašinos stovėjimo vietą. 
Dėl papildomos inf. kreiptis 
tel. 416 532-3311. Taip pat ba
ras "Lokys" išnuomojamas įvai
rioms šeimyninėms šventėms. 

•Lietuvių Namų interneti
nis tinklalapis, lietuvių kalba: 
www.torontolietuviunamai.com, 
anglų kalba: www.lithuanian
banguethalls.ca 

TŽ pasiekė Lietuvos sąjū
džio Vilniaus skyriaus tarybos 
kreipimasis "Saugokime lietu
vių kalbą", skirtas Lietuvos res
publikos prezidentei D. Gry
bauskaitei. "Europos politinę 
ateitį nulėmusio Zalgirio mū
šio" reikšmę pabrėžus, prašo
ma prezidentę "nežadėti Len
kijos vadovams ir politikams 
keisti lietuvių kalbos abėcėlę 
bei gramatikos taisykles ... " Pa
sirašė Tarybos pirmininkas L. 
Kerosierius ir Tarybos nariai. 

Inf. 

Ada Jucienė, ilgametė TŽ 
skaitytoja ir rėmėja, aktyvi lie
tuviško gyvenimo dalyvė, gi
minių bei bičiulių ratelyje lie
pos 6 d. Prisikėlimo parapijos 
mažojoje salėje atšventė savo 
90-jį gimtadienį. Šitų pagerbtu
vių svečiai įvykio prisiminimui 
bei lietuviškos veiklos paramai 
surinko $1000. Sukaktuvininkės 
pageidavimu, ši suma paskirta 
Tėviškės žiburiams paremti. Pa
žymėtina, kad Jonas ir Rima 
Bačanskai iš CJlpe Cod aukojo 
$500 (JAV). TZ leidėjai nuošir
džiai dėkoja už paramą ir dos
niai rėmėjai linki ilgiausių 
metų. Dlv. 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb,. 

TEL. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

~ M01\JTREAJ9uE 
Aušros Vartų parapija 

. Liep~s 3 .ir 4 ~.d., išvy~us ~akristijonui ir parapijos komiteto 
n~nams.!.~~1~ų sven~ę, ~eko1ame Zigmui Burkšaičiui už para
PIJOS pnzmre11mą. Deko1ame kunigams Benoit Mare Boyer ir 
Jacques Therrien, kurie aukojo šv. Mišias liepos 3 ir 4 d.d. 
Kleboi:ias kun. Pauliu~ Mališka buvo išvykęs į Dainų šventę, 
kur damavo koncerte Ir aukojo šv. Mišias Toronto Prisikėlimo 
šventovėje. 
v Klebonas kun. Paulius Mališka yra paskirtas laikinai eiti 
Sv. Kazimiero parapijos administratoriaus pareigas. Šv. Mišios 
Aušros Vartų earapijoj nuo liepos 18 bus 10.30 v.ryto. Klebonas 
aukos Mišias Sv. Kazimiero šventovėje 12 val. kas sekmadienį. 

. Birželio ~4 ~· O~lle, ~~' mirė. b;i~si mūsų parapijietė, 
Milana Jonebene. Laidotuves Įvyko birzebo 29 d. Sv. Jono liet. 
kapinėse, Mississauga, ON. 

. .Li~~os 10 buvo pakrikštytas Eric Antonio Lu Abre, Givių 
g1mma1tls. 

. ~~tobusas į D_ainų šventę išvažiavo iš Montrealio penkta
d1enĮ bepas 2. Keliavo apie 50 choristų ir svečių. Grįžo laimin
gai liepos 5. 

Šv. Kazimiero parapija 
Kleb. kun. Paulius Mališka, šv. Kazimiero parapijos naujas 

klebo~as, atnašavo pirmas Mišias sekmadienį, liepos 11, 12 val. 
Pasv~ikino visus lietuyiškai, angliškai ir prancūziškai. Skaitytojai 
- Zigmas Skučas u Antoinette Brilvičienė. Vargonavo 
ĄJ.eksa~dr~s Stankev~~ius: P~oksl~ kle~onas priminė trumpą 
~v. ~a~m:i.1~ro yarap11os .~stonJą. Gimęs Ir augęs Montrealyje, 
JIS J?ns1mme ~!~us parap11os klebonus - kleb. emeritą di:. kun. 
Feliksą JuceVIc1ų (gyvena Montrealyje ), kleb. kun. Stasį Sileiką 
(dabar Li~tuvoje ), padėjėją kun. Izidorių Sadauską (dabar 
Putn~~e ~ Ir ~e?. ~~n. ~oy~ą Y~l~kį (pa~~pijoj Detroite ). Visi 
su?10ai dirbo Ir Įnese d1delĮ mdelĮ Į parapiją. Klebonas Paulius 
tai~ p~t sten~~is sunkiai dirbti. Mūsų darbas esąs išlaikyti ir pa
gen.~tI parap~~ą. Kleb<;mas prašė sekti šv. Kazimiero pėdsakus. 
SaleJe parap11os komitetas paruošė kavutę pasveikinti naują 
kleboną. Parapijos komiteto 
pirmininkė Alice Skrupskytė 
visų vardu linkėjo kleb. kun. 
Pauliui gražiai darbuotis. Kle
bonas paleimino valgį ir para
pijiečius. Sv. Mišios kiekvieną 
sekmadienį bus aukojamos 12 
val.; per savaitę pagal susitari
mą l} val. arba po pietų. 

Sv. Onos šventė sekmadie
nį, liepos 25, 12 val. Šv. Onos 
draugija paruoš kavutę po šv. 
Mišių. Visi kviečiami. 

Anne Zvingelaitė-Kreivie
nė, mūsų vyriausia parapijietė, 
lJepos 6 d. sulaukė 105 metų. 
Zmona a.a. Anthony Kreivys. 
Duktė Carol Gražienė suruošė 
mažą pobūvį mamos namuo
se. Sveikiname savo parapi
jietę. VL 

LITAS 

Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos vyriausia parapijietė 
Anne Kreivienė, atšventusi sa
vo 105 metus liepos 6 d. 

Ntr. Carol Gražienės 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

ADA.wONIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABRECQUE. BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. ., SUIT 555. MON R AL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

i AUKOS i 
A.a. Onutės Skukauskie

nės 20 metų mirties atminimui 
Viktoras Skukauskas ir duktė 
Danutė Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

A.a. Viktoro Dargio atmini
mui, užjausdami jo žmoną Da
nutę, S.A. Ciplijauskai Tėviškės 
žiburiams aukojo $40. 

A.a. Algio Zakarevičiaus 
atminimui, užjausdami jo žmo
ną Danutę ir šeimą, S.A. Cipli
jauskai Tėviškės žiburiams au
kojo $40. 

MOTERIS ieško darbo - valyti 
namus, prižiūrėti vaikus, sene
lius. Tel. 416 546-9696. 

DĖMESIO 
PRENUMERATORIAMS! 

Tėviškės žiburių paskutinis 
numeris prieš vasaros atosto
gas išleidžiamas liepos 27 d. 
Administracija ir redakcija 
uždaryta nuo liepos 28 d. iki 
r~gpjūčio 18 d. Po atostogų 
TZ išeis rugpjūčio 24 d. 




